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መንግስት ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ ግብርና መር የኢኮኖሚ ፖሊሲ በመቅረፅ
እንዲሁም የገጠር ልማት ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና ስልቶች በመቀመር ግብርናው
በኢኮኖሚ ዕድገቱ የመሪነት ሚና እንዲኖረው ባሳለፍናቸው የመርሃ ግብር ዓመታት
ሰፊ ጥረት በመደረጉ ተጨባጭ ውጤቶች ተመዝግበዋል፡፡
የአነስተኛ አርሶ አደሮች የሆርቲካልቸር ልማት ዘርፍ እያደገ የመጣውን የህብረተሰባችንን
የምግብና ስነ-ምግብ ፍላጎት ከማሟላት በተጨማሪ የአርሶና ከፊል አርብቶ አደሩን
ገቢ ለማሳደግ ያለው ድርሻ ከፍተኛ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ባሳለፍናቸው የመርሃ ግብር
ዓመታት በዘርፉ የሚስተዋሉ የአመለካከት፣ የግብዓት አቅርቦት፣ የክህሎት፣ የድጋፍና
ክትትል ማነቆዎች ትኩረት በመስጠት በየደረጃው ባሉ አካላት በሚፈለገው ደረጃ
መቅረፍ ባለመቻሉ በሀገር ውስጥ ለሚገኙ ውስን አግሮ ኢንዱስትሪዎች ጥሬ እቃ በበቂ
ሁኔታ ማቅረብ እንዲሁም ለሀገር ውስጥና ለውጪ ገበያ ምርቱን በስፋት በማቅረብ
ከዘርፉ በላቀ ደረጃ መጠቀም አልተቻለም፡፡
በመሆኑም አነስተኛ ይዞታ ባላቸው አርሶ አደሮች የሚለማውን ሰፊ መሬት
በሆርቲካልቸር ዘርፍ በይበልጥ እንዲጎለብት በማድረግ የአርሶና ከፊል አርብቶ አደሩን
የኑሮ ደረጃ የማሻሻልና አገሪቱ ከዚህ ዘርፍ የምታገኘውን ገቢ ማሳደግ አስፈላጊ በመሆኑ

ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ሊያስገኙ የሚችሉ የሆርቲካልቸር ሰብሎች ማለትም
የአትክልት፣ ፍራፍሬና ስራስር ሰብሎች ኤክስቴንሽን ፓኬጅ የቴክኖሎጂ አተገባበር
መመሪያ ተዘጋጅቶ ቀርቧል፡፡
ይህ የአነስተኛ አርሶ አደሮች ሆርቲካልቸር ፓኬጅ ከቴክኖሎጂ አተገባበር
አንፃር በዘርፉ የሚስተዋሉ ተግዳሮቶችን በመቅረፍ ጥራት ያለው ለሀገር
ውስጥና ለውጪ ገበያ እንዲሁም እያደገ ያለውን የአግሮ ኢንዱስትሪዎችን ጥሬ
እቃ ፍላጎት ለማሟላት የሚኖረው ድርሻ ከፍተኛ እንደሚሆን ይጠበቃል፡፡
በመጨረሻም በዚህ ፓኬጅ ዝግጅት ተሳትፈው ገንቢ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ሁሉም
ባለድርሻ አካላት ምስጋናዬን እያቀረብኩ ፓኬጁ የግብርና ልማት ጣቢያ ሰራተኞች፣
የወረዳ ባለሙያዎች፣ አርሶና ከፊል አርብቶ አደሮችን እንዲሁም በልማቱ ተሳታፊ የሆኑ
አካላት ሁሉ ተገንዝበው ስራ ላይ እንዲያውሉት መልዕክቴን አስተላልፋለሁ፡፡

ተስፋዬ መንግስቴ

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር
የእርሻ ልማት ዘርፍ ሚኒስቴር ዴኤታ

ሀ

የአትክልት ሰብሎች አመራረት
ቴክኖሎጂ ፓኬጅ

መግቢያ
የአትክልት ሰብሎች በአነስተኛ ጓሮ መሬት ለቤተሰብ ፍጆታ ወይም በሰፋፊ መሬት በልማዳዊ ወይም
በዘመናዊ አሰራር ለገበያ የሚመረቱ ሆኖ ከትንሽ የእርሻ መሬት ከፍተኛ ምርት መስጠት የሚችሉ
ናቸው፡፡
የተለያዩ የአትክልት ሰብሎች የተለያዩ አካል ክፍሎቻቸው ለሰው ልጅ ምግብነት የሚውሉ ሲሆን፤
እንደ ሰብሎቹ ዓይነት ቅጠሎቻቸው፣ሥሮቻቸው፣አበባቸው፣ፍሬአቸው፣ኮረታቸውና እምቡጣቸው
ወይም እሸታቸው ሊበላ ይችላል፡፡ የአትክልት ሰብሎች የተለያዬ አይነትና መጠን የምግብ ይዘት
ያላቸዉ ሲሆን ጠቀሜታቸዉም እንደ ሃይል ሰጪ /ካርቦሃይድሬትና ቅባት/፣ሰውነት ገንቢ /ፕሮቲን/ና
በሽታ ተከላካይ /ቫይታሚንና ሚኔራል/ ምግቦች ናቸው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የአትክልት ሰብሎች
ለአምራቹ እንደ ገቢ ምንጭነትም በከፍተኛ ደረጃ ያገለግላሉ፡፡
የአትክልት ማምረት ሥራ የዕለት ተዕለት ክትትልና ብዙ የሰው ኃይል፣ የአመራረት ዕውቀትና ክህሎት
የሚጠይቅ ነው፡፡ ሆኖም ከተወሰነ ቦታ ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ በመሆናቸው አምራቹን በጣም
ይጠቅማሉ፡፡ አንድን የአትክልት ሰብል በአንድ አካባቢ ማምረት ከመጀመሩ በፊት በአካባቢው
ተፈላጊነቱና ተስማሚነቱ የተረጋገጠ፣ ተጠቃሚዎች መቼና ምን ያህል እንደሚፈልጉ አስቀድሞ ማወቅ
የግድ ይላል፡፡ የአትክልት ማምረት ሥራ በሚታሰብበት አካባቢ ያለውን የመስኖ ወይም በአካባቢው
የሚገኘውን የዝናብ መጠን ከግምት ማስገባት ያስፈልጋል፡፡ በሌላ በኩል አትክልቶች ከተሰበሰቡ በኋላ
ለረጅም ጊዜ የመቆየት ባህርይ የሌላቸው በመሆኑ ለገበያው ቅርበት የሌላቸው አምራቾች ይበልጥ
ሲቸገሩ ይታያሉ፡፡
ስለዚህ የዚህ የአመራረት ፓኬጅ ዓላማ በአርሶ አደሩ ዘንድ የሚታዩ ዋና ዋና የአትክልት የምርት
ማነቆዎችን ለመፍታት የሚያስችሉ የተሻሻሉ የአመራረት ቴክኖሎጂዎች ጥቅም ላይ እንዲውሉ
ለማድረግ ታስቦ የተዘጋጀ ነው፡፡ በፓኬጁ የበሽታና ተባይ መከላከያና መቆጣጠሪያ ዘዴዎችን
፣የተሻሻሉ የአመራረት ዘዴዎች፣ የምርት አሰባሰብና ደህረ-ምርት አያያዝ ዘዴዎች እንዲሁም የዘር
አመራረት ቴክኖሎጂዎች ለልማት ሰራተኞችና ለሞያተኞች ለማሳወቅ በሚያስችል መልክ ለማስቀመጥ
ተሞክሯል፡፡ ቲማቲም፣ በርበሬ፣ የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት፣ የአበሻ ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣
የአበሻ ጎመን፣የጥቅል ጎመን፣ ሰላጣ፣ቆስጣ፣ ካሮትና ቀይ ስር በፓኬጁ የታቀፉ ሰብሎች ናቸው፡፡

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር
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ቲማቲም (Lycopersican esculentum L.)

1.1. የቲማቲም ሰብል ጠቀሜታ
•
•
•
•

የቲማቲም ፍሬ በቤት ውስጥ በሰላድና በወጥ ማበያ መልክ ለምግብነት
ይውላል፡፡
በተጨማሪም ፍሬው በማቀነባበሪያ ፋብሪካ ውስጥ ገብቶ ድልህ፣ ጭማቂና
የመሳሰሉትን ምርቶች ለማዘጋጀትና ለገበያ ለማቅረብ ይረዳል፡፡
ለሁለቱም አገልግሎቶች ተስማሚ የሆኑ የተለያዩ የቲማቲም ዝርያዎች አሉ፡፡
በስነ-ምግብ ይዘቱም ከፍተኛ የሆነ የቫይታሚን ኤ፣ ሲ እና ሚኒራል በውስጡ
ይዟል፡፡
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የአትክልት ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ

1.2.

ተስማሚ ሥነ-ምህደር

ከፍታ
•

ቲማቲም ከ700-2100 ሜትር ከባህር ጠለል በላይ ከፍታ ባለቸው የአገራችን
አካባቢዎች ይመረታል፡፡
የሙቀት መጠን
•

ለዘር ብቅለት ከ18 - 24 ዲ.ሴ. የሚስማማው ሲሆን ለዕድገቱ ደግሞ በአማካይ
ከ25 - 28 ዲ.ሴ የቀንና ከ10 - 15 ዲ.ሴ. የማታ ሙቀት ይስማማዋል፡፡
የዝናብ መጠን
• ቲማቲም በዕድገቱ ወቅት ከ600-650 ሚ.ሜ. ውሃን በአማካይ ይጠቀማል፡፡
የአፈር ዓይነት
•
•
•

6

ለቲማቲም አሸዋ ቀመስ ጥልቅና ውሃ የማይቋጥር አፈር ይስማማዋል፡፡
በተጨማሪም በፍግ/ብስባሽ የዳበረ አፈርን ይርጣል፡፡
ሆኖም የዕርጥበት መጠኑን በሚገባ በመቆጣጣር በኮትቻ አፈር ላይም በመስኖ
ቲማቲምን ማምረት ይቻላል፡፡
ለቲማቲም የሚስማማ የአፈር ኮምጣጣነት መጠን ከ5.5 - 7.5 መሆን አለበት።

ዝርያዎች

ሮማን ቪ ኤፍ
መልካ ሳልሳ
መልካ ሾላ
ገሊለማ
ጫሊ
ኮቾሮ
እሼት
ፈጣን
መታደል
ቢሾላ
ሚያ
ዎይኖ**
ስሪንቃ-1*
መርሣ**
ለኩ***
ኤ አር ፒ ቶማቶ
ዲ2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

የዝርያ ስም

ተ.ቁ

ፕለም ቅርጽ

ከፍል ሞላላ
ከፍል ሸጣጣ
ስኩዌር
ሞላላ
ስኩዌር
ኦብሎንግ
ጠፍጠፍ ያለ
ሞለል ያለ
ጠፍጣፋ
ክብ
ፕለም ቅርጽ
-

የፍሬ ቅርጽ

90-100

50-60
40-50
60-70
85-100
85-100
85-90
75-80
75-80
75-90
85-90
90-100
85-90
95-100
100-120
75-100

የአንድ ፍሬ
አማካይ
ክብደት
/ግራም/

ሠንጠረዥ 1.1 ዲቃላ ያልሆኑ የቲማቲም ዝርያዎች ዝርዝር

1.3.1

1.3 የአመራረት ቴክኖሎጂዎችና አሰራሮች

80-90

95-100
100-110
100-120
80-92
80-90
70-80
130-140
110-120
90-140
140-150
75-80
40-50
60-70
42-50
55-60

ፍሬ ለመስጣት
የሚወስድበት ጊዜ
/ቀናት/

435

400
450
430
500
430
463
394
454
345
340
471
290
382
276
337

ምርታማነት
በኩ/ል /ሄ/ር
/በምርምር
ማሳ/

መልካሳ

መልካሳ
መልካሳ
መልካሳ
መልካሳ
መልካሳ
መልካሳ
መልካሳ
መልካሳ
መልካሳ
መልካሳ
መልካሳ
ስሪንቃ
ስሪንቃ
ስሪንቃ
ባኮ

የዘር ምንጭ
(ማዕከል)

ጠንካራና ደማቅ ቀይ መልክ ያለው ፍሬ

አጭር ድጋፍ የሚፈልግ
አጭር ድጋፍ የሚፈልግ
አጭር ድጋፍ የሚፈልግ
ከፍተኛ ምርት
የሚስብ የፍሬ መልክ
ጠንካራ ፍሬ
ረጅም ዝርያ
ጥሩ ቀይ መልክ፣ ፈጥኖ ደራሽና አጭር ዝርያ
ለገበያ
ፍሬውን በቅጠሉ በጥሩ ሁኔታ የሚሸፍን ዝርያ
ፈጥኖ ደራሽ ጥሩ ቀይ ፍሬ
የገበታ ዝርያ
ጠንካራ ፍሬ(የገበታ)
የገበታ ዝርያ
የገበታ፣ስስ ውጫዊ ቆዳ

ዝርያውን ልዩ የሚደርጉ መለያ ምልክቶች

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር
2009

7

8

ተከዜ-1
ኮሞቶ
(CLN2123E)
ሲሬ
(CLN2400B)

17

ሞላላ

ክብ

-

የፍሬ ቅርጽ

-

-

34-38

70-90

70-90

70-75

ፍሬ ለመስጣት
የሚወስድበት ጊዜ
/ቀናት/

398

421

430

ምርታማነት
በኩ/ል /ሄ/ር
/በምርምር
ማሳ/

ባኮ

ባኮ

ሁመራ

የዘር ምንጭ
(ማዕከል)

የሚስብ የፍሬ ቅርጽ፣ ጠንካር ያለ ፍሬ፣ከፍተኛ ስጋ
ያለውና ትንሽ ዘር የያዘ፣ ለገበታና ለፋብሪካ

የሚስብ የፍሬ መልክና ቅርጽ፣ ጠንካር ያለ ፍሬ

ፈጥኖ ደራሽ፣ከፍተኛ TSS ለገበታና ለፋብሪካ

ዝርያውን ልዩ የሚደርጉ መለያ ምልክቶች

ሻንቲ ፒ ኤም

ገሊላ

ኣና
ኤደን
ባርናም
አዋሳ
አዋሻ ሪቨር
ቶፕስፒን
ቬኒስ
ሞኒካ
ሞምታዝ

1

2

3
4
5
6
7
8.
9
10
11

መኮቡ
»
ማርቆስ
መካምባ
መካምባ
ክሮፕ ግረው
ማርቆስ
ዳውንት
ሲንጄንታ

»

ግሪን ላይፍ

አስመጪ ካምፓኒ

2011
2011
2011
2015
2015
2011
2015
2015
2015

2011

2013

ተለቀቀበት
ዘመን

543
599
357
700
625
750
750
614
602

666

609

በምርምር

478
485
286
550
550
550
550
574
460

659

373

ምርታማነት
በገበሬ ማሳ

ምንጭ ፡- በእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚ/ር የተለቀቁ ዝርያዎች መመዝገቢያ ሰነድ (2011-2015)

ዝርያ

ተ.ቁ

ሠንጠረዥ 1.2 ዲቃላ የቲማቲም ዝርያዎች ዝርዝር

ረዥም የግሪንሃዉስ ዝርያ
ፍሬዉ ጠንካራና ወፍራም ነዉ
ፍሬዉ ጠንካራ ነዉ
TSWV እና TYLCV ይቋቋማል
TSWV እና TYLCV ይቋቋማል
ወጥ የሆነ ደማቅ ቀይ መልክ
የልብ ቅርጽ ያለው ፍሬ
ፍሬዉ ጠንካራ ነዉ
ፍሬዉ ጠንካራ ነዉ

የተሻለ ድህረ-ምርት ቆይታ አለዉ

የአመዳይ በሽታን ይቋቋማል

የዝርያው ልዩ ባህሪ

ምንጭ ፡- በእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚ/ር የተለቀቁ ዝርያዎች መመዝገቢያ ሰነድ (2010-2015) እና መልካሣ ግብርና ምርምር ማዕከል

19

18
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ተ.ቁ

የአንድ ፍሬ
አማካይ
ክብደት
/ግራም/

የአትክልት ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

1.3.2

2009

የመደብ ዝግጅት
•

•

•

•

•
•
•

ቲማቲም መደብ ላይ አፍልቶ ወይንም በመስታወት/ፕላስቲክ ቤትና በመኖሪያ
ቤት አካባቢ በትሬይ/በፖት በማብቀል ወደ ተዘጋጀ ማሳ በማዛመት ማምረት
ይቻላል፡፡ እያንዳንዱን ዘዴ ለመጠቀም ልዩነታቸውና አንድነታቸውን መረዳት
ያሻል፡፡
ለቲማቲም ችግኝ ዝግጅት የተመረጣው ቦታ ወይም አፈር ውሃ በብዛት
በውስጡ የሚይዝ ሸክላ አፈር ከሆነ አሸዋና ፍግ በመደባለቅ ባህሪይዉንና
ይዛቱን ማሻሻል ያስፈልጋል፡፡
ለትሬይ/ፖት ሚዲያ ሲዘጋጅ ቅንብሩ አንድ እጅ ፍግ/ኮምፖስት፣አንድ እጅ
አሸዋ/ደቃቅ ቀይ ገረጋንቲ፣ከሁለት እጅ አፈር ጋር በመደባለቅ ማዘጋጀት
ይቻላል፡፡
እንደ አካባቢው ሁኔታ መደቡን ከ10-30 ሳ.ሜ ከወለሉ ከፍ በመድረግ
ማዘጋጀት ያስፈልጋል፡፡እንደ አፈሩና አየሩ ፀባይ ሶስት የተለያዩ የመደብ
ዓይነቶች ማዘጋጀት ይቻላል፡፡ እነዚህም፡-ከአካባቢው ከፍ ያለ መደብ፡በክረምት ወራትና ውሃ በሚይዝ አፈር ላይ የሚዘጋጅ የመደብ ዓይነት ሲሆን
ውሃውን በቀላሉ ለማጠንፈፍ ይረዳል፡፡
መካከለኛ መደብ፡- ይህ መደብ አፈሩ የተስተካከለና ውሃ የማጠንፈፍ ችግር
በሌለበት ቦታ የሚዘጋጅ ነው፡፡
ጎርጓዳ መደብ፡- ዝናብ አጠር በሆኑ አካባቢዎች 10 ሳ.ሜ. ወደ መሬት ገባ
ተደርጎ የሚዘጋጅ ነው፡፡
የሚዘጋጀው መደብ 1 ሜትር ስፋትና እና 5 ወይም 10 ሜትር ቁመት ሊኖረው
ይገባል፡፡ በመደቦች መካከል 40 ሳ.ሜ. መተላለፊያ መንገድ ይተዋል፡፡

ሥዕል 1. የቲማቲም ዘር የተዘራበት መደብ

9

የአትክልት ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ

1.3.3

የችግኝ/የዘር ዝግጅት

የዘር መጠን
•
•
•
የዘር ወቅት
•

1.3.4

ለአንድ ሄክታር ቲማቲም ማሳ የሚበቃ ዘር የብቅለት ደረጃው ከ90-95
ፐርሰንት ሆኖ ከ250-300 ግራም ዘር ይበቃል፡፡
ለአንድ ሄክታር ቲማቲም ማሳ የሚበቃ ዘር የብቅለት ደረጃው ከ90-95
ይበቃል፡፡
ማጠባበቂያን ጨምሮ ከ22 እስከ 25 መደቦች ለአንድ ሄክታር ይበቃሉ፡፡
በሽታን ለመከላከል ቲማቲምን ዝናብ በማይኖርበት በበጋ ወራት ማምረት
ይመረጣል፡፡ በቆላማ አከባቢ ከነሐሴ ጀምሮ ዘር ማፍሰስ እንዲሁም በወይና
ደጋማ አካባቢ ከመስከረም በኋላ ዘር በማፍሰስ በበጋ ወራት ቲማቲምን
ከሁለት ጊዜ በላይ ማምረት ይቻላል፡፡ ሆኖም አምራቹ ገበያ መር የአመራረት
ዘዴን መከተል መቻል አለበት፡፡

የአዘራር/አተካከል
•
•
•
•

የመደቡን ቁመት ተከትሎ በየ 15 ሳ.ሜ. ርቀት አግድም መስመር ማውጣት፣
የተዘገጀውን ዘር ተመሳሰይ ይዘትና መጠን ካለው አሸዋ ጋር መቀላቀል፣
በተዘገጁ መስመሮች ላይ ዘርን መጥኖ ከ1.5-2 ሳ.ሜ. አራርቆ መዝራት፣
ከተዘራ በኋለ በስሱ መስመሮቹን አፈር ማልበስና በላዩ ላይ ደረቅ ጉዝጓዝ
በማልበስ ጠዋትና ማታ ውሃ ማጠጣት
• የተዘራው ዘር 90 በመቶ መብቀሉ ሲታወቅ የተሸፈነውን ጉዝጓዝ ማንሳት፣
• ጉዝጓዙን ጠዋት ወይም ወደ ማታ ማንሳት
• ችግኙ ወደ መደበኛ ማሳ እስከሚዛመት ድረስ አረም በሽታና ተባዮችን
ተከታትሎ አስፈላጊውን ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
ችግኝ ማላመድ
•

በመደብ ላይ ያለው ችግኝ ለማዛመት አንድ ሳምንት ሲቀረው፣ ግንዱ
እንድጠነክርና ሥሮቹ እንዲበራከቱ በፊት ስጣጠ ከነበረው ውሃ መቀነስ
አለበት፡፡

የማሳ ዝግጅት
•
•
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እንደ የአካባቢው የአፈር ዓይነትና የአረም ሁኔታ መሬቱን 30-40 ሳ.ሜ ጠለቅ
አድርጎ 2-3 ጊዜ ደጋግሞ ማረስ፣ ማለስለስና ማስተካከል ያስፈልጋል፡፡
የአፈር ወለድ በሽታዎችን ለመከላከል ይረዳ ዘንድ ለቲማቲም የሚዘጋጅ መሬት
ቀደም ብሎ ላለፉት ሶስት ዓመታት ቲማቲምና ሌሎች የቲማቲም ቤተሰብ

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር
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የሆኑ እንደ በርበሬ፣ ድንች፣ ደበርጃን፣ ወዘተ ሰብሎች ያልተመረቱበት መሆን
አለበት፡፡
ተከላ
•

•
•

•
•
•
•

የችግኙ ቁመት ከ12-15ሳ.ሜ. ሲሆን፣ ከሁለት እስከ ሶስት እውነተኛ ቅጠል
ሲያወጣ አለበለዚያም ዕድሜው ከ 28-35 ቀናት ሲሆነው የቲማቲም ችግኝ
ይዛመታል፡፡
የቲማቲም ችግኝ ወደ ተከላ ቦታ ሲወሰድ እንዳይጠወልግ በዕርጥብ ጆንያ
ወይም በሳር ተጠቅልሎ መጓጓዝ አለበት፡፡
ችግኝ ከመዛመቱ አንድ ቀን ቀደም ብሎ የተከላ ቦታውን ውሃ በአግባቡ
መጠጣት አለበት፡፡ አሸዋ ቀመስ ለሆነ አፈር ግን ጠዋት በማጠጣት ከሰዓት
በኋላ መትከል ይቻላል፡፡
የችግኝ ተከላው የቀን ጥላ በረድ ሲል ወይም ቀን ከሆነ በዳመናማ የአየር ጸባይ
ውስጥ መከናወን ይኖርበታል፡፡
በተዘጋጃው የመትከያ ጉድጓድ ውስጥ ሥሮቹ ሳይታጠፉ በመትከል ከአፈር ጋር
እንዲገናኝ በማድረግ በመጨረሻም በእጅ ጣት መጠቅጠቅ፣
ወዲያውኑ ውሃ ማጠጣት፤
ከተተከለ በኋላ በተለያዩ ምክንያቶች ያልጸደቁትን እስከ ሳምንት ጊዜ ውስጥ
መተካት፤

ሥዕል 2 የተዘራ ቲማቲም ውሃ ማጠጣት
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የአትክልት ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
የተከላ ርቀት
•

1.3.5

በቦይ መካከል የለው የመትከያ ርቀት 70 ሳ.ሜትር ሲሆን በተክል መካከል 30
ሳ.ሜትር መሆን ይኖርበታል፡፡

የመስኖ ዉሀ አጠቃቀም
•
•
•

ለቲማቲም የሚለቀቀው የውሃ መጠን እንደ አካባቢው የአየር ሁኔታ፣ የአፈር
ዓይነት፣ እንዲሁም የተክሉ የእድገት ደረጃና ዝርያ ሊለያይ ይችላል፡፡
ይኸውም ከተከላ አንስቶ እስከ ሁለት ሳምንት ጊዜ ድረስ በሶስት ቀን አንድ ጊዜ
ማጠጣት
ከሶስተኛ ሳምንት ጀምሮ እስከ ፍሬ መስጪያ መጀመሪያው ድረስ ከ5-7 ቀን
አንድ ጊዜ ማጠጣት

1.3.6 አረምና ኩትኳቶ
•

•
•

1.3.7

የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም
•
•
•

1.3.8

ኩትኳቶና የአፈር ማስታቀፍ ተግባር የሚከናወነው በሁለት ዙር ሆኖ
የመጀመሪያው መዳበሪያ በለይ በሚደረግበት ወቅትና ሁለተኛው ደግሞ ማበብ
ሳይጀምር ይከናወናል፡፡
ቲማቲም ከተዛመተ ከሁለት ሳምንት በኋለ ቢያንስ ሁለት ጊዜ ከኩትኳቶ
አቀነጅቶ ማረም ያስፈልጋል፡፡
የአረም ሥራ በተለይ በደረቅ ወቅት ማካሄድ ያስፈልጋል፡፡
የማደበሪያ መጠን በአፈር ናሙና ጥናት መሠረት ሆኖ በሰብሉ የንጥረ ነገር
ይዘት ፍላጎት ይወሰናል፡፡
ለአንድ ሄክታር የቲማቲም መሬት 242 ኪ.ግ. ኤን ፒ ኤስ እና 100 ኪ.ግራም
ዩሪያ በአማካይ ያስፈልጋል፡፡
ኤን ፒ ኤስ በተከላ ጊዜ በጠቅላለው የሚጨመር ሲሆን ዩሪያ ግን ግማሹ
በተከላ ወቅት ቀሪው ግማሹ ደግሞ በተዛመተ በወሩ ይጨመራል፡፡

የሰብል ጥበቃ

1.3.8.1 በሽታ
የችግኝ በሽታ (Damping off)
•
•
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ይህ በሽታ በተለያዩ አፈር ወለድ በሆኑ የፈንገስ ዓይነቶች አማካኝነት የሚከሰት
ነው፡፡
ዳምፒነግ ኦፍ በችግኝ መደብ ላይ የተዘሩ ዘሮች እንዳይበቅሉ በማድረግና
የመግደል (Pre-emergence damping off) እንዲሁም ዘሩ ከበቀለ በኋላ

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር
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በመግደል (Post-emergence damping off) የተባለውን የችግኝ በሽታ
በማስከተል ይታወቃል፡፡
የበሽታው ምልክቶች
•
•

የበሽታው ምልክቶች የቲማቲም የችግኝ መደብ ላይ የችግኝ መጠን/ቁጥር
መሳሳትና ያሉትም ደካማ እድገት ማሳየት
የችግኙ የታችኛው ግንድ ላይ የመጥቆርና የመድረቅ ምልክት ያሳያል፡፡ የውሐ
መጠን በበዛበትና ውሐ በሚያቁር መደብ ላይ አብዛኛዎቹ ችግኞች ሊሞቱ
ይችላሉ፡፡

ሥዕል 3 ዳምፒንግ ኦፍ በተባለው በሽታ የተጠቃ የቲማቲም ችግኝ

የበሽታው መከላከያ ዘዴዎች
• የችግኝ መደብ ውሐ እንዳያቁር ከፍ አድርጎ ማዘጋጀት
• የችግኝ መደብን ደጋግሞ ማረስና በደረቅ ወቅት ማዘጋጀት
• ዘርን በተመዘገበ ፀረ-ፈንገስ ኬሚካል ማሸትና መዝራት
• የችግኝ መደብን ውሐ መጥኖ ማጠጣት
• የተመዘገቡ ፀረ-ፈንገስ ኬሚካሎችን መርጨት
ሌት ብላይት (Late blight)
•

•

ይህ የቲማቲም ቅጠልና ፍሬ በሽታ በየትኛውም የቲማቲም አብቃይ አካባቢዎች
ዓመቱን ሙሉ በስፋት የሚከሰትና ከፍተኛ ጥፋት የሚያስከትል በፈንገስ
አማካኝነት የሚመጣ በሽታ ነው፡፡
ከቲማቲም ውጪ ሌሎች በርካታ የአትክልት ዓይነቶችን በማጥቃትም
ይታወቃል፡፡ ከፍተኛ የዝናብ መጠንና የአፈር እርጥበት በሚኖርበት ውቅት
ሌት ብላይት በቀላሉ በመስፋፈፋት ሰብሉን ሙሉ በሙሉ የማጥፋት አቅም
አለው፡፡
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የአትክልት ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
የበሽታው ምልክቶች
•

•
•

ሌት ብላይት ከችግኝ ጀምሮ በየትኛውም የእድገት ደረጃ የሚገኝን ቲማቲም
የማጥቃት ባሕሪ አለው፡፡ በሽታው ሲጀምር ቅጠሎቹ ጫፍ ላይ የመድረቅ
ምልክት ያሳያል፡፡
ከቅጠሉ ጀርባ ነጭ ብናኝ መሰል የፈንገስ እድገት ምልክት ይታያል፡፡
የአየር ፀባዩ ዝናባማና የአፈር እርጥበቱ ከፍተኛ ሲሆን ለበሽታው እድገት
ተስማሚ ስለሆነ ቅጠሎቹን በሙሉ ሊያደርቅና ፍሬዎቹም ላይ ጥቁር
ምልክት በመስራት የሰብሉን ምርትና ጥራት ላይ ከፍተኛ ጉዳትን በማስከተል
ይታወቃል፡፡

ሥዕል 4 በሌት ብላይት የተጠቃ ቲማቲም

የበሽታው መከላከያ ዘዴዎች
• ሰብልን ማፈራረቅ
• ከበሽታው ነጻ የሆነና ጥሩ ዕድገት ያለው የቲማቲም ችግኝ መጠቀም
• የቲማቲም ማሳን ከአረም ነጻ ማድረግ
• የመስኖ ውኃን መጥኖና በአግባቡ መጠቀም
• የተመዘገቡ ፀረ-ፈንገስ ኬሚካሎችን መጠቀም
አመዳይ (Powdery mildew)
•

አመዳይ የተባለው የቲማቲም በሽታ በበጋ በመስኖ የሚመረት የቲማቲም ሰብል
ላይ በስፋት ይከሰታል፡፡
• ይህ በሽታ የበርበሬ ሰብልንም በተመሳሳይ ሁኔታ እንደሚያጠቃ ይታወቃል፡፡
የበሽታው ምልክት
•
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በሽታው ሲጀምር በቅጠሉ ላይ የአመድ/ዱቄት ብናኝ የሚመስል የፈንገሱ አካል

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር
•

2009

በግልጽ ይታያል፡፡
የአየር ፀባዩ ለበሽታው ተስማሚ በሚሆንበት ወቅት ቅጠሎቹን ሙሉ
በሙሉ በማጥቃት እንዲረግፉ ያደርጋል፡፡ ቅጠሎቹ ከረገፉ በኋላ የቲማቲም
ፍሬዎቹ ለፀሐይ ስለሚጋለጡ በቲማቲም ምርትና ጥራት ላይ ከፍተኛ ጉዳትን
ያስከትላል፡፡

ሥዕል 5 በአመዳይ የተጠቃ የቲማቲም ተክል

የበሽታው መከላከያ ዘዴዎች
• ሰብልን ማፈራረቅ
• የቲማቲም ማሳን ከአረም ነጻ ማድረግ
• የተመዘገቡ ፀረ-ፈንገስ ኬሚካሎችን መጠቀም
ኤርሊ ብላይት (Early blight)
•

ይህ የቲማቲም ቅጠል በሽታ በስፋት የሚከሰተው በበጋ በመስኖ የሚመረት
ቲማቲም ላይ ሲሆን በተወሰነ ደረጃ በክረምትም ሊከሰት ይችላል፡፡
የበሽታው ምልክቶች
•

•

በሽታው ሲጀምር በቲማቲም ቅጠል ላይ ትንንሽ ጠቃጠቆ (Leaf spot)
ምልክት ያሳያል፡፡ የበሽታው የጥቃት መጠን እየጨመረ ሲሄድ ጠቃጠቆዎቹ
እየሰፉ በመሄድ የቅጠሉን ክፍል ይሸፍናሉ፡፡
በመጨረሻም አብዛኛዎቹን ቅጠሎች በማድረቅ በጣም ከፍተኛ የምርትና
የጥራት ጉድለትን በማስከተል ይታወቃል፡፡
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የአትክልት ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ

ሥዕል 6 አልተርናሪያ ሊፍ ሰፖት በተባለ በሽታ የተጠቃ ቲማቲም

የበሽታው መከላከያ ዘዴዎች
• ከበሽታ ነጻ የሆነና ምንጩ የታወቀ ዘር መጠቀም
• ሰብልን ማፈራረቅ
• ከበሽታው ነጻ የሆነና ጥሩ ዕድገት ያለው የቲማቲም ችግኝ መጠቀም
• የቲማቲም ማሳን ከአረም ነጻ ማድረግ
• የመስኖ ውኃን መጥኖና በአግባቡ መጠቀም
• የተመዘገቡ ፀረ-ፈንገስ ኬሚካሎችን መጠቀም
የቲማቲም ቅጠል ባክቴሪያ (Bacterial leaf spot)
•

የባክቴሪል ሊፍ ስፖት በሽታ በዝናባማና ጤዛማ የአየር ሁኔታ ወቅት በስፋት
የሚታይ የቲማቲምና የበርበሬ ዋና በሽታ ነው፡፡
• ይህ በሽታ ቶሎ ካልተከላከሉት በአጭር ጊዜ ቅጠሉን በማቃጠልን ወደ ፍሬው
በመዛመት ጉልህ የምርትና የጥራት ደረጃን ይቀንሳል፡፡
የበሽታው ምልክቶች
•

•
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የበሽታው ምልክቶች በቅጠሉ ላይ በርካታ ጠቃጠቆዎችን (Leaf spots)
ይፈጥራል፡፡ ከቅጠሉም ባሻገር ፍሬው ላይ ተመሳሳይ ጠቃጠቆዎችን በመፍጠር
የምርትና የጥራት ቅነሳ ያስከትላል፡፡
ፍሬውን የሚያጠቃው ባክቴሪያ የጥቃት መጠኑን በማስፋት እስከ ዘሩ
በመድረስ በሽታው በዘር እንዲተላለፍ አስተዋጽኦ ያደርጋል፡፡

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

ሥዕል 7 በባክቴሪያል ሊፍ ሰፖት የተጠቃ ቲማቲም

የመከላከያ ዘዴዎች
• ከበሽታ ነጻ የሆነና ምንጩ የታወቀ ዘር መጠቀም
• ሰብልን ማፈራረቅ
• የመስኖ ውኃን መጥኖ መጠቀምና የዝናብ ውኃ እንዳያቁር ጥንቃቄ ማድረግ
• የተመዘገቡ ፀረ-ባክቴሪያ ኬሚካሎችን መጠቀም
የቫይረስ በሽታዎች (Virus complex)
•

በቲማቲም ላይ በርካታ የቫይረስ በሽታዎች ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ
ይታወቃሉ፡፡ እነዚህ የቫይረስ በሽታዎች በተክሉ የተለያየ የእድገት ደረጃ ላይ
ሊከሰቱ ይችላሉ፡፡
• በሽታው ቲማቲም እንደ ተተከለ በአጭር ጊዜና አበባ ከማበቡ በፊት ከተከሰተ
እስከ 100% የሚደርስ የምርት ቅነሳ ሊያስከትል ይችላል፡፡
የበሽታው ምልክቶች
•

የቫይረስ በሽታ በጣም በርካታ የሆኑ ምልክቶች ሊኖሩት ይችላሉ፡፡ ከነዚህም
ዋናዋናዎቹ ቅጠሉን ቢጫ ማደረግ፤ ከፍተኛ የሆነ የዕድገት መገታት፤የቅጠሎች
መቆርፈድና፤ መጠናቸው በከፍተኛ ደረጃ መቀነስ ናቸው፡፡

ሥዕል 8 በተለያዩ የቫይረስ ዓይነቶች የተጠቃ ቲማቲም
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የአትክልት ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
የበሽታው መከላከያ ዘዴዎች
•
•
•

በማሳ አካባቢ ቫይረሱን ሊሸከሙ የሚችሉ አረሞችን ማስወገድ
ሰብልን ማፈራረቅ (ሶላናሽየስ ፋሚሊ) ባለሆኑ ሰብሎች
ቫይረሱን ሊያስተላልፉ የሚችሉ ተባዮችን በመለየት የተመዘገቡ ፀረ-ተባይ
ኬሚካሎችን መርጨት

1.3.8.2 ተባይ
የቲማቲም ቅጠል ሰርሳሪ/ ፍሬ ቦርቧሪ (Tuta absoluta )
•

•
•

•

በቅርብ ወደ ሀገራችን ከገቡት ተባዮች መካከል አንዱ የሆነው የቲማቲም
ቅጠል ሰርሳሪ ነፍሳት ሲሆን ተባዩም ቲማቲምን በከፍተኛ ደረጃ በማጥቃት
ይታወቃል፡፡
የቲማቲም ተክልንም ገና ከመብቀሉ ጀምሮ ፍሬው እስከሚበስል ድረስ
የሚያጠቃ ነፍሳት ነው፡፡
ሁሉንም የተክል ክፍል በመመገብ በተክሉ ላይ ጉዳት የሚያደርሰው ዕጩ ሲሆን
ይህም ዕጮቹ የቅጠሉን የውስጥ ክፍልና ቅጠሉንም በመቦርቦር ይመገቡና
በቅጠሉ ላይ ወጣ ገባ የሚያሳይ ሲሆን ቆይቶም በቅጠሉ ላይ የመሞት ምልክት
ያሳያል፡፡
ዕጩም የቲማቲሙን ፍሬ በመቦርቦር ክፍት ቀዳዳን በመፍጠር ሌላ ሁለተኛ
የበሽታ አምጪ ተህዋሲያን እንዲገቡ በማድረግ ፍሬው እንዲበሰብስ ያደርጋል፡፡
ተባዩ የተከሰተበት ተክል የጉዳቱ መጠን እስከ 100% ይደርሳል፡፡

ሥዕል 9 በቲማቲም ቅጠል ሰርሳሪ የተጎዳ የቲማቲም ፍሬ
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የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

ሥዕል 10 የቲማቲም ቅጠል ሰርሳሪ ጉልምሱ (ግራ) በቲማቲም ቅጠል ሰርሳሪ የተጎዳ ቅጠል (ቀኝ)

የህይወት ዑደት
•
•

•

የእሳት እራቱ ቡናማ መልክ ያለዉ ሲሆን ቁመቱ ከ5 እስከ 7 ሚሊ ሜትር
ይረዝማል፡፡
ሴቷ የእሳት እራት ከ 250 እስከ 300 የሚደርሱ እንቁላሎች በተክሉ የላይኛዉን
የታችኛዉ የቅጠል ገፅ፤ አልፎ አልፎም በግንዱና በቲማቲሙ ፍሬ ላይ
ትጥላለች፡፡
ከፍተኛ የሆነ የመባዛት ችሎታ ያለዉ ሲሆን ለተባዩ ተስማሚ በሆኑ ሞቃታማ
አካባቢዎች በአንድ አመት ጊዜ እስከ 12 የሚደርሱ ተዉልዶች ይፈጠራሉ፡፡
ስለሆነም የመቆጣጠርያ እርምጃ ካልተወሰደ በአንድ ማሳ በቢሌዮኖች
የሚቆጠሩ እሳት እራቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ፡፡

ሥዕል 10.1 የ Tuta absoluta እንቁላል በቲማቲም ቅጠል ላይ
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መከላከያ/መቆጣጠሪያ መንገዶች
ቅድመ መከላከል
•
•
•

•

ከተባዩ ነፃ የሆነ ችግኝ እንዲሁም ንፁህ የሆነ የማጓጓዣ ሳጥን መጠቀም፤
የቲማቲም ምርት ከተሰበሰበ በኋላ ቅሪተ ተክሉን በመሰብሰብ ማቃጠል እና
ማሳውን ደጋግሞ ማረስ፤
ከቲማቲም መደብ (ሶላናሺየስ) የማየመደቡ የሰብል አይነቶችን አፈራርቆ
መትከል፤ደበርጃን (Egg plant)፤ በርበሬ፤ ድንች ቲማቲም መደብ (ሶላናሺየስ)
ዉስጥ የሚመደቡ ናቸዉ።
ለተባዩ መራቢያ የሚሆኑ ከ ቲማቲም መደብ (ሶላናሺየስ) የሚመደቡ አረሞችን
ለምሳሌ አፀ-ፋሪስ፤ እንቧይ የመሳሰሉ ተክሎችን ማስወገድ

አሰሳ ማካሄድ
•

ችግኞቹን ከችግኝ ማፊያው ቦታ ወደ ዋናው ቦታ ተዘዋውሮ ምርት
እስከሚሰበሰብበት ወቅት ድረስ ማሳውን በሳምንት ሁለት ጊዜ በመጎብኘት፤
የተባይ መከሰት አሰሳ ማካሄድ
• (በችግኞቹ ላይ እንቁላልና ዕጭ መኖሩን ማየት፤የተክሉ ቅጠል ላይ መስታዉት
መሰል ጠባሳ፤ ግንዱ ላይ ቀዳዳ እንዳለ፤ እንቡጡና ፍሬው እንደተቦረቦረ
መከታተል፤
ኬሚካል ያልሆኑ ቀጥተኛ መከላከያ
•

የተጠቁትን የቲማቲም ተክሎች በማስወገድ ማቃጠል (መቅበር ከ60ሴ.ሜ
በላይ ጥልቀት በመቆፈር) ፤
• የተጠቁትን የቲማቲም ፍሬዎች ከማሳ ውስጥ በመልቀም ማስወገድ (በፖሊቲን
ባግ ውስጥ ጠበቅ አድርጎ በማሰር እና ከ 2 እስከ 3 ሳምንታት በፀሀይ
በማስመታት በቲማቲሙ ፍሬ ዉስጥ የሚገኙትን ትሎች እንዲሞቱ ማድረግ
ይቻላል፡፡ ከዚያ በኋላ ቲማቲሙን ለዶሮ መኖነትም ሆነ ለአፈር ማዳበሪያነት
መጠቀም ይቻላል፡፡
• ኒም (Neem) ዘርን ከኒም ዛፍ በመሰብሰብና በጥላ አድርቆ በመፍጨት እንደ
ፀረ-ተባይ ኬሚካሎች ከዉሃ ጋር በመበጥበጥ መጠቀም ይቻላል፡፡ ለአንድ
ሄክታር 30 ኪሎ ግራም የኒም ፍሬ በመጠቀም
በተባይ አጥማጅ ኬሚካሎች (ፌሮሞን) ቁጥጥር
•
•
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በአንድ አካባቢ የተባዩን መከሰት ለማወቅ ይረዳል
በተጨማሪም ቁጥራቸዉ በርካታ የሆኑ ወንድ የእሳት እራቶችን በማጥመድ
ከሴት የእሳት እራቶች ጋር የሚደረግ ግንኙነትን ስለሚቀንስ በማሳ ተክሉ ላይ
የሚጣሉ እንቁላሎችን በመቀነስ በተክሉ ላይ የሚደርሰዉን ጉዳት ለመቀነስ
ይረዳል፡፡

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር
•

2009

በስዕሉ ላይ እንደተመለከተዉ ሶስት ጎንዮሽ ያለዉና በዉስጡ ተባዩ እንዳረፈ
ማጣበቅ የሚችል ወይንም ሳፋ መሰል እቃ በዉሃ በመሙላት ተባዩን የማጥመድ
ስራ መስራት ይቻላል፡፡

ሥዕል 10.2 የ Tuta absoluta መከላከያ ኬሚካል(ፌርሞን)

• ተባዩን (Tuta absoluta) የሚያጣብቅ ካርድ የያዘ ባላ ሶስት ጎንዮሽና በዉሃ
የሚሞላ የተባይ ማጥመጃ ሳፋ
ኬሚካል መጠቀም (በፀረ - ነፍሳት ኬሚካል)
ቁጥራቸዉ በርከት ያሉ ፀረ-ተባይ ኬሚካሎች ለተባዩ መከላከያነት የተመዘገቡ ሲሆን የእርሻና
ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር በየጊዜዉ የሚያዘጋጀዉን የተመዘገቡ ፀረ-ተባይ ኬሚካሎች ዝርዝር
መመልከት ተገቢ ነዉ፡፡ ተመሳሳይ ፀረ-ተባይ ኬሚካል ደጋግሞ መርጨት ተባዩ ኬሚካሉን
በአጭር ጊዜ እንዲላመድ ስለሚያደርገዉ የተለያየ መደብ ዉስጥ የሚገኙ ለተባዩ መከላከያነት
የተመዘገቡ ኬሚካሎችን አፈራርቆ መጠቀም ይመከራል፡፡ ለተባዩ መከላከያነት ከተመዘገቡ
ፀረ-ተባይ ኬሚካሎች ከፊሉ እንደሚከተለዉ ተዘርዝረዋል፦
•

Ampligo 150 ZC (Chlorantranliprole 100 ግ/ሊ + Lambda-cyhalothrin
50ግ/ሊ 300 ሚ.ሊ ለአንድ ሄ/ር ፤
• Radiant 120SC (Spinetoram 130 ሚ.ሊ ለአንድ ሄ/ር፤
• Tracer 480SC (Spinosad) 150 ሚ.ሊ ለአንድ ሄ/ር፤
• Coragen 200SC (Chlorantranliprole 200ግ/ሊ) 250 ሚ.ሊ ለአንድ ሄ/ር
መጠቀም ናቸው፡፡
የፀረ - ተባይ አረጫጨት መመሪያ
•
•
•
•
•

ፀረ - ተባይ በሚቀነባበርበት ጊዜ ውሃው ንፁህ መሆኑን ማረጋገጥ፤
የመርጫ መሳሪያው በተገቢው መልኩ መዘጋጀቱንና መመጠኑን ማረጋገጥ፤
በፀረ - ተባይ አምራች ድርጅቱ የተመከረውን የፀረ - ተባይ መጠንና
የማቀነባበሪያ መመሪያ በሚገባ ይከተሉ፤
ፀረ - ተባይ የሚረጭበትን ጊዜ በትክክል ይምረጡ (ማለትም ጠዋት በማለዳ
ወይም ከሰአት በኋላ የፀሀይ ሙቀት ሲቀንስ)፤
በርጭት ወቅተ ተባዩ የሚገኝበትን የተክል ክፍል ሙሉ በሙሉ ማዳረሱን
ያረጋግጡ (ምሳሌ ተባዩ በተክሉ ቅጠል የታችኛው ክፍል የሚገኝ ከሆነ ተባዩን
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•
•

ሙሉ ለሙሉ ኬሚካሉ እንዲያገኘው ማድረግ፤
የተለያዩ የኬሚካል ይዘት ያላቸውን ተባይ ተቆጣጣሪ ንጥረ ነገሮችን በማፈራረቅ
ይጠቀሙ፤
በርጭት ወቅት ተገቢውን ራስን ከፀረ - ተባይ መከላከያ መሳሪያ ይጠቀሙ
(መከላከያ ትጥቆች ኮፍያ፤ የዓይን መነፅር፤ የአፍንጫ መሸፈኛ፤ ቦት ጫማ፤
ቱታ የመሳሰሉት) ናቸው፡፡

ቀይ ሸረሪት ማይት (Red spider mite)
በበጋና በሞቃታማ ጊዜ በሚመረት ቲማቲም ጉዳት ከሚያስከትሉ ዋና ዋና የቲማቲም
ተባዮች ውስጥ ይመደባሉ፡፡
የተባዩ ስነ-ህይወት
•

መጠናቸው በጣም አነስተኛ (የአንድ ሚሊሜትር ግማሽ) ሲሆን ክብ መሳይ
ቅርፅ አላቸው።
• እድገቱን የጨረሰው ተባይ 8 እግሮች ያሉት ሲሆን ያላደጉት 6 እግር ብቻ ነው
ያላቸው::
• አንድ ትውልድ ከ13-32 ቀናት የሚውስድ ሲሆን የአየር ሙቀት መጠን ከ24
እስከ 26 ዲግሪ ሴልሽየስ ለተባዩ መራባት አመቺ ነው::
• አንድ ሴት ከ 10 የሚበልጡ እንቁላሎችን በቲማቲም ቅጠል ግንድ ወይም ፍሬ
ላይ ትጥላለች::
የጉዳት ምልክቶች
•

•
•
•

በተባዩ የተጎዳ የተክል ቅጠል በመጀመሪያ ነጭና ቢጫማ ነጠብጣብ መልክ
የሚያሳይ ሲሆን ጉዳቱ እየጨመረ ሲሄድ ቀስ በቀስ ወደ ቡናማ ቀለም
ይቀየራል።
በአብዛኛው በታችኛው የቅጠል ገፅ የሚገኙ ሲሆን ቁጥራቸው እየጨመረ
ሲሄድ በላይኛው የቅጠል ገፅም ይታያሉ።
የሸረሪት ድር ስለሚሰሩ ተፈጭቶ የተበተነ በርበሬ መስለው በሚሰሩት የሸረሪት
ድር ላይ ይታያሉ።
የቅጠል መራገፍ፤ የቲማቲም ፍሬዎች መጠን በከፍተኛ ደረጃ መቀነስ፤ በፎቶ
ላይ እንደሚታየው የቲማቲም ፍሬውን ማበለዝ ከሚታዩ ምልክቶች ናቸው።

መከላከያ/መቆጣጠሪያ መንገዶች
ቅድመ መከላከል
•
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የቲማቲም ማሳውን ከአረም ነፃ ማድረግ፤

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

•
•

የቲማቲም ምርት ከተሰበሰበ በኋላ ተረፈ ምርቱን ማስወገድ (ማቃጠል)፤
በዚህ ተባይ ከተጠቃ ማሳ (የቲማቲም ተክል) ጎን የቲማቲም ተክልን
አለመትከል፤
• ተክሉን በወቅቱ ውሃ ማጠጣት ናቸው፡፡
በፀረ - ነፍሳት ኬሚካል መከላከል
•

ተባዩ በቀላሉ ፀረ ተባይ ኬሚካሎችን የመላመድ ችሎታ ስላለው ለተባዩ
መከላከያ በሀገሪቱ የተመዘገቡ ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን አፈራርቆ መጠቀም
ለምሳሌ፤ ሚቲጋን (ዳይኮፎል) አፖሎ (ክለሮፌንቲዚን) እና ኒዞሮን
(ሄክሲተአዘክስ)
የፀረ - ተባይ አረጫጨት መመሪያ
•
•
•

ፀረ - ተባይ በሚቀነባበርበት ጊዜ ውሃው ንፁህ መሆኑን ማረጋገጥ፤
የመርጫ መሳሪያው በተገቢው መልኩ መዘጋጀቱንና መመጠኑን ማረጋገጥ፤
በፀረ-ተባይ አምራች ድርጅቱ የተመከረውን የፀረ - ተባይ መጠንና የማቀነባበሪያ
መመሪያ በሚገባ ይከተሉ፤
• ፀረ-ተባይ የሚረጭበትን ጊዜ በትክክል ይምረጡ (ማለትም ጠዋት በማለዳ
ወይም ከሰአት በኋላ የፀሀይ ሙቀት ሲቀንስ)፤
• በርጭት ወቅተ ተባዩ የሚገኝበትን የተክል ክፍል ሙሉ በሙሉ ማዳረሱን
ያረጋግጡ (ምሳሌ ተባዩ በተክሉ ቅጠል የታችኛው ክፍል የሚገኝ ከሆነ ተባዩን
ሙሉ በሙሉ ኬሚካሉ እንዲያገኘው ማድረግ፤
• የተለያዩ የኬሚካል ይዘት ያላቸውን ተባይ ተቆጣጣሪ ንጥረ ነገሮችን በማፈራረቅ
ይጠቀሙ፤
• በርጭት ወቅት ተገቢውን ራስን ከፀረ - ተባይ መከላከያ መሳሪያ ይጠቀሙ
(መከላከያ ትጥቆች ኮፍያ፤ የዓይን መነፅር፤ የአፍንጫ መሸፈኛ፤ ቦት ጫማ፤
ቱታ የመሳሰሉት) ናቸው፡፡
የአፍሪካ ጓይ ትል (African boll worm)
•

•

•

የሚመገበው የቲማቲምንና የበርበሬ ቅጠልን፤ አበባውንና ፍሬውን ሲሆን የዚህ
ነፍሳት ተባይ ቢራቢሮ ለመመገብ የሚመርጠው አረንጓዴ የሆነውን ፍሬና
እንዲሁም በበሰለው ፍሬ ውስጥ በመግባት ነው፡፡
ይህ ተባይ ግንዱን በመቦርቦር፤ በፍሬው ላይም ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ ሌላ
ሁለተኛ የበሽታ አምጪ ተህዋሲያን እንዲገቡ በማድረግ ፍሬው እንዲበሰብስ
ያደርጋል፡፡
ጉልምሱ የአፍሪካ ጓይ ትል ከ6 -18 ሚ.ሜ ርዝመትና ከ16 - 18 ሚ.ሜ የክንፍ
ስፋት ያለው ነው፡፡ ከለሩም ፈዘዝ ካለ ቢጫ እሰከ ቡኒ ሆኖ ትንሽና ግልፅ ሆኖ
በክንፉ ላይ ይታያል፡፡
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•

•

እንቁላሎቹም ትንንሽ፤ ክብና ቢጫ ከለር ወደ ዕጭነት ከመፈልፈላቸው በፊት
ይታያል፡፡ ሴቴዋ ጉልምስ የቲማቲም ተክል በአበባና በፍሬው የዕድገት ደረጃ
የምትሳብ በመሆኑ እንቁላሏን በአበባውና በትንንሽ ፍሬዎች ላይ (አቅራቢያ)
ትጥላለች፡፡
ሙሉ በሙሉ ያደገው ዕጭ 40 ሚ.ሜ ሲሆን ከለሩም የሚለያይ ሲሆን
አብዛኛው ጥቁር፤ ቡናማ ወይም አረንጓዴ ወደ ገረጣ ቢጫ (ሮዝ) ይቀየራል፡፡
በጎኑም ነጣ ወይም ጠቆር ያለ መስመር በሰውነቱ ላይ ይታያል፡፡
ሙሉ በሙሉ ያደገው ዕጭ ከተክሉ ላይ በመውደቅ ወደ ኩብኩባነት ለመለወጥ
እንዲያስችለው በአፈር ውስጥ ይደበቃል፡፡ ኩብኩባውም ቀላል ቡኒ ከለር
ያለው ሲሆን ጉልምሱ ለመሆንም ከ1 - 2 ሳምንታት የሚፈጅበት ይሆናል፡፡







•






ሥዕል 11 የአፍሪካ ጓይ ትል የህይወት ዑደት

መከላከያ/መቆጣጠሪያ መንዶች
ቅድመ መከላከል
•
•
•
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የቲማቲም ማሳ የነበረውን መሬት በጥልቀት በማረስ በመሬት ውስጥ የሚገኙትን
ኩብኩባዎች እንዲሞቱ ለፀሀይ ብርሃን ማጋለጥ፤
ማጥመጃ ሰብሎችን (trap crops) መዝራት (በቆሎና ማሽላን) ፤
በማሳው ላይ ያሉትን ማንኛውንም አረሞች ማስወገድ (ለዕጭ መፈልፈያነት
ስለሚያገለግሉ)፤

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

• ነፍሳት ተባዩን የሚቋቋሙ ዝርያዎችን መጠቀም
ኬሚካል ባልሆኑ ቀጥተኛ መከላከያ
•

እንቁላሎቹ (ቢራቢሮዎቹ) ፍሬውን ቦርቡረው ከመግባታቸው በፊት ቀድሞ
አሰሳ ማካሄድ፤
• በተክሉ ላይ ያሉት እንቁላሎች በጣም አነስተኛ መጠን ካላቸው በእጅ
በመልቀም ማስወገድ፤
• ኒም (Neem) ዘርን በማዘጋጀት መጠቀም (30 ኪ.ግ/ሄ.ር) በአበባና በፍሬ
ወቅት ናቸው፡
በፀረ - ነፍሳት ኬሚካል
•

ፀረ - ነፍሳት ኬሚካሎችን የምንጠቀመው ተክሉ አበባ በሚያብብበትና ፍሬ
በሚያፈራበት ወቅት ነው፡፡
• Agro - thoate 40% (Dimethoate 40%)
• Hondize 60% EC (Diazinon)
• Rider 5 EC (Lambdacyhalothrin)
• Aim 10% EC (alpha-cypermethrin)
የፀረ - ተባይ አረጫጨት መመሪያ
•
•
•
•
•

•
•

1.3.9

ፀረ - ተባይ በሚቀነባበርበት ጊዜ ውሃው ንፁህ መሆኑን ማረጋገጥ፤
የመርጫ መሳሪያው በተገቢው መልኩ መዘጋጀቱንና መመጠኑን ማረጋገጥ፤
በፀረ - ተባይ አምራች ድርጅቱ የተመከረውን የፀረ - ተባይ መጠንና
የማቀነባበሪያ መመሪያ በሚገባ ይከተሉ፤
ፀረ - ተባይ የሚረጭበትን ጊዜ በትክክል ይምረጡ (ማለትም ጠዋት በማለዳ
ወይም ከሰአት በኋላ የፀሀይ ሙቀት ሲቀንስ)፤
በርጭት ወቅት ተባዩ የሚገኝበትን የተክል ክፍል ሙሉ በሙሉ ማዳረሱን
ያረጋግጡ (ምሳሌ ተባዩ በተክሉ ቅጠል የታችኛው ክፍል የሚገኝ ከሆነ ተባዩን
ሙሉ በሙሉ ኬሚካሉ እንዲያገኘው ማድረግ፤
የተለያዩ የኬሚካል ይዘት ያላቸውን ተባይ ተቆጣጣሪ ንጥረ ነገሮችን በማፈራረቅ
ይጠቀሙ፤
በርጭት ወቅት ተገቢውን ራስን ከፀረ - ተባይ መከላከያ መሳሪያ ይጠቀሙ
(መከላከያ ትጥቆች ኮፍያ፤ የዓይን መነፅር፤ የአፍንጫ መሸፈኛ፤ ቦት ጫማ፤
ቱታ የመሳሰሉት) ናቸው፡፡

የምርት አሰባሰብና ድህረ-ምርት አያያዝ
•
•

ለቤት ውስጥ ፍጆታ ምርቱ ሲፈለግ በመቅላት ላይ ያለውን መሰበሰብ፣
በርቀት ላለ ገበያ ሲፈለግ ደግሞ ፍሬው የመብሰል ምልክት ሲያሳይ ወይም
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•
•
•

•

•
•

ብስል አረንጓዴ ሲሆን መለቀም አለበት፡፡
ለፋብሪካ አገልግሎት የሚፈለገው ሙሉ በሙሉ በማሳው ላይ የቀላውን ፍሬ
በመጠቀም ነው፡፡
ፍሬው በብልሹ አያያዝ ወይም በመጓጓዝ ሂደት በቀላሉ ስለሚበላሽዙሪያው
ክፍት የሆነ ከእንጨት ወይም ከፕላስትክ የተሰራ ሣጥን መጠቀም ያስፈልጋል።
ሣጥኑ ቢያንስ 15 ኪ.ግ. እንዲይዝ ሆኖ ወደ ላይ ከፍታ ከሚኖራው ይልቅ ወደ
ጎን ስፋት እነዲኖራው ተደርጎ የተዘጋጃ ቢሆን ፍሬውን እንዳይጨፈለቅና
የምርት ብክነት እንዲቀንስ ይረዳል፡፡
ቲማቲምን ወደ ሩቅ ገበያ አጓጉዞ ለመሸጥ ሲታሰብ በቀላሉ ሊበላሹ የማይችሉ
ዝርያዎችን መርጦ ለዘር መጠቀም ይመረጣል፡፡ በዚህም መሠረት ቆዳቸው
ወፍራም የሆኑና በቂ የሆነ የሥጋ ሙሌት ያላቸው የተሸሉ ናቸው፡፡
በአንጻሩ የገበታ ዓይነቶች ለቤት ፍጆታ ወይም ለቅርብ ገበያ ሊመረት ይችላል፡፡
የቲማቲም ምርት ከመጎምራቱ በፊት ገና በአረንጓዴ ደረጃ እያለ ከ10-15 ዲ.ሴ.
ሙቀት እና 85% ምዝን የአየር ዕርጥበት በሆነ መጋዘን ለአንድ ወር ማቆየት
እንደሚቻል በላይኛው አዋሽ አግሮ-ኢንዱስቱሪ ድርጅትና በአትክልትና
ፍራፍሬ ገበያ ድርጅት በጥናቶች ተረጋገረጧል፡፡

1.4 የአመራረት የጊዜ ሰሌዳ

x

x
x

s
s
s
s
s

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

ነሐሴ

ሓምሌ

ሰኔ

ግንቦት

ሚያዝያ

መጋቢት

x

s
s

xs
xs

s
s
s
s
s

s
s
s

s
s

s

x

xs

s

s

s

x
x

x
x

s
s

s
s

x = የአንደኛ ዙር የምርት ሂደት ፣ s= የሁለተኛ ዙር የምርት ሂደት
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የካቲት

ጥር

ታህሳስ

x
x
x
x
x

ህዳር

ዘር ዝግጅት
መደብ ዝግጅት
ማዳበሪያ መጨመር
ችግኝ ዝግጅት
ማሳ ዝግጅት
ችግኝ ማዛመት
ድጋፍ ማቆም
ውሃ ማጠጣት
ማረምና መኮትኮት
የበሽታ፣ነፍሳትና ተባይ
ቁጥጥር
ምረት መሰብሰብ
ምርት ግብይት

ጥቅምት

በምርት ሕደት የሚተገበሩ
ሥራዎች ዝርዝር

መስከረም

ሠንጠረዥ 1.3 የቲማቲም አመራረት የጊዜ ሠሌዳ

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2

2009

በርበሬ (Capsicum spp.)

2.1 የበርበሬ ሰብል ጠቀሜታ
•

•

የተለያዩ የበርበሬ ዓይነትና ዝርያዎች አሉ፡፡ ምርቱ በአረንጓዴ (ቃሪያ) መልክ
ወይም ከደረቀ በኋላ በበርበሬ መልክ ለምግብነትና ለማጣፈጫነት ጥቅም ላይ
ይውላል፡፡
በሌላ በኩል የበርበሬ ፍሬው (ቆዳው) ለምግብ ማቅለሚያነት ያገለግላል።
ፍሬው የኦሊዮ-ሬዚን ዘይት ስላለው በአገራችን በፋብሪካ ዉስጥ በአሟሚ
ፈሳሽ አማካይነት ተጨምቆ ቅባቱ በፈሳሽ ቀለም መልክ ተዘጋጅቶ ለውጭ ገበያ
እየቀረበ ይገኛል፡፡
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የአትክልት ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ

2.2 ተስማሚ ስነ-ምህዳር
ከፍታ
• ከባህር ወለል በላይ - ከ1400-1900 ሜትር ለተክሉ ዕድገት ይስማማል፡፡
የሙቀት መጠን
•
•

የሚፋጅ ዓይነት የበርበሬ ተክል እስከ ፍሬ መስጪያው ወቅት ድረስ
ሞቃታማና በቂ የአየር እርጥበት ካገኘ ይስማማዋል፡፡ ሆኖም ፍሬ ካፈራ በኋላ
ደረቅ የሆነ የአየር ጠባይን ይፈልጋል፡፡
• ከፍተኛ ወይም ዝቀተኛ የአየር ሙቀት የበርበሬን ምርት በእጅጉ ይቀንሰዋል
• ከ 25-28 ዲ.ሴ. የቀንና ከ15-20 ዲ.ሴ. የማታ ሙቀት መጠን ለበርበሬ እድገት
ተስማሚ ናቸው፡፡
• የማይፋጅ /ፔፕሮኒ/ ዓይነት ዝርያ ከሆነ ከተጠቀሰው ሙቀት መጠን በታች ከ1
ዲ.ሴ. 24 ዲ.ሴ. በቂው ሊሆን ይችላል፡፡
ተስማሚ የአፈር ዓይነት
•
•
•

አሸዋማና ልል/ቀላል ውሃ የማይቋጥር (sandy loam) ወይም አሸዋነት ጠባይ
ያለው አፈር ቢሆን ይመረጣል፡፡
በተለይ በብስባሽ (organic matter) የዳበረ አፈር ይበልጥ ይስማማዋል፡፡
የአፈሩ ኮምጣጣነት (PH) መጠን ከ 5.5 - 7 መሆን ይኖርበታል፡፡

•

በአስተዳደጉ ወቅት ከ600 - 650 ሚሊ ሜትር ዝናብ ይፈልጋል፡፡

ዝናብ
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ደማቅ ቀይ

ቡናማ

ቀይ

ቀይ

መልካ እሸት

ማረቆ ፋና

መልካ ዛላ

ባኮ ሎካል

10-12

-

9-11

-

-

-

-

-

* ለቃሪያ ምርት (green pod yield)

ምንጭ፡- በግብርና ሚ/ር የተለቀቁ ዝርያዎች መመዝገቢያ ሰነድ

20-25

20-25

15-25

15-20

13-20

ቀይ

መልካ ዲማ

20-28

20-30

አማካይ ምርት (ኩ/ሄ)
በአርሶ
በምርምር
አደር

11-12.5

ቀይ

ቀይ

የዛላ ቀለም

ኦዳ ሀሮ

መልካ አዋዜ

መልካ ሾቴ

ዝርያ

ሠንጠረዥ 2.1. ዲቃላ ያልሆኑ የተሻሻሉ የበርበሬ ዝርያዎች ዝርዝር

2.3.1 ዝርያዎች

2.3 የአመራረት ቴክኖሎጂና አሰራሮች

130-145

130-150

120-135

100-120

120-140

139

100

114

የምርት መድረሻ ጊዜ
(በቀን)

ባኮ

መልካሳ

መልካሳ

መልካሳ

መልካሳ

ባኮ

መልካሳ

መልካሳ

የዘር ምንጭ
(ማዕከል)

ለቃሪያና ደረቅ ዛላ

ለቃሪያና ደረቅ ዛላ አፈር ወለድ በሽታን የሚቋቋም

ለቃሪያና ደረቅ ዛላ

ለፋብሪካ ጥሬ እቃነት

ለፋብሪካ ጥሬ እቃነት

ለቃሪያና ደረቅ ዛላ ቫይረስን፣ ባክቴሪያል ሊፍ ስፖትንና
የስር በሽታዎችን የሚቋቋም

ለቃሪያ የሚሆን፣ፈጥኖ ደራሽ፣አፈር ወለድ በሽታን
የሚቋቋም

ለቃሪያ የሚሆን በሽታ አፈር ወለድ በሽታን የሚቋቋም

ልዩ ባህሪያቸውና
ጠቀሜታቸው

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር
2009

29

30

ግሪን ላይፍ

ሲንጄንታ

መካምባ

ማርቆስ

ማርቆስ

ሴሬናዴ

ሳዳህ
(Saidah)

ሰራኖ

ቪግሮ

ሀርባድ

ቀይ

የዛላ ቀለም

243*

287*

300*

529*

144*

በምርምር

200

228

290

94

በአርሶ አደር

አማካይ ምርት (ኩ/ሄ)

80

80

70

የምርት
መድረሻ ጊዜ
(በቀን)

* ለቃሪያ ምርት (green pod yield)

ምንጭ፡- በግብርና ሚ/ር የተለቀቁ ዝርያዎች መመዝገቢያ ሰነድ(2011-2015) እና መልካሳ ግ/ም/ር ማዕከል

የሚያስገባ
ካምፓኒ

ዝርያ

ሠንጠረዥ 2.2 ዲቃላ የተሻሻሉ የበርበሬ ዝርያዎች ዝርዝር

*ለቃሪያ፣ረጅም ድህረ-ምርት ቆይታ

*ለቃሪያ፣TMV የሚቋቋም

*ለቃሪያ TMV የሚቋቋም

*ለቃሪያ፣ክፍተኛ ምርት፣አመዳይ በሽታን የሚቋቋም

*ለቃሪያ፣ረጅም ድህረ-ምርት ቆይታ

ልዩ ባህሪያቸውና ጠቀሜታቸው

የአትክልት ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

2.3.2 የመደብ ዝግጅት
የችግኝ መደብ ቦታ መረጣ ዝግጅት
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ንፁህና ለጥ ያለ ቦታ መሆን አለበት፤
የውሃ አማራጭ ያለው
የፀሐይ ብርሀን እንዳይከልል ከማንኛውም ዓይነት ዛፍ መራቅ አለበት፡፡
የንፋስ ከለላ ያለው
የችግኝ ማፍያ ቦታው ላለፉት 3-4 ዓመት በርበሬና ሌሎች መሰል ቤተሰብ
የሆኑ ሰብሎች (ቲማቲም ድንች ደበርጃን ትምባሆ) ያልተመረቱበት መሆኑን
ማረጋገጥ
እንስሳትን ለመከላከል የሚያስችልና አስፈላጊውንም እንክብካቤ ለመስጠት
አመቺ አካባቢ መሆን አለበት፡፡
ከመደብ ዝግጅት በፊት እንደ አስፈላጊነቱ ለመደብ የሚሆነው መሬት ከሁለት
ወራት በፊት ታርሶ ለጸሀይ መጋለጥ ይኖርበታል፡፡
የተለያዩ አፈር ወለድ በሽታዎችንና አረምን ለማስወገድ መደቡን በሳር በመሸፈን
በእሳት ማቃጠል
ማንኛውንም ጓል መከስከስ፣ ቆሻሻ ማስወገድ፣መደልደልና ማስተካከል
1 ሜትር ስፋትና 5 ሜትር ርዝመት ያላቸው መደቦች ማዘጋጀት
እያንዳንዱ መደብ ከሌላው መደብ 50 ሣ.ሜ ርቀት እንዲኖረው ማድረግ
በመደብ ላይ የዘር መዝሪያ መስመር በየ15 ሳ.ሜ. ርቀት ማዘጋጀት
ለአንድ ሄ/ር መሬት የሚበቃ ችግኝ ለማግኘት 24 መደቦች ያስፈልጋሉ፡፡

2.3.3 የችግኝ/ዘር ዝግጅት
የዘር ምንጭ
•
•
•

በርበሬ በተለያዩ የዘር ወለድ በሽታዎች ስለሚጠቃ ዘሩን አስተማማኝ ከሆነ
ምንጭ መጠቀም ያስፈልጋል፡፡
በተጨማሪ የበርበሬ ዘር የብቅለት ደረጃ በአብዛኛው ከ95-100% መሆኑን
ማረጋገጥ ይኖርበታል፡፡
የበርበሬ ዘርን ከመዝራት በፊት ኤፕረን ስታር በተባለ ኬሚካል ማሸት
ያስፈልጋል፡፡

ዝርያ መረጣ
•
•

በሽታና ተባይ መቋቋም የሚችል
ለሚመረትበት አላማ ተፈላጊውን ጥራት (የዛላ ቀለም፤ልብላቤ፤ካፕሳሲን
መጠን፤ ኦሊዮሬዚን መጠን) ያለው
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የአትክልት ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
• ከፍተኛ ምርት የሚሰጥና በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚደርስ
የዘር ወቅት
•
•

•

•

በርበሬ በዝናብ ወይም በመስኖ ሊመረት ይችላል፡፡
በመኸር ዝናብ ከሚያዚያ አጋማሽ እስከ ግንቦት ወር መግቢያ ባሉት ቀናት
ዉስጥ የዋናውን ክረምት ዝናብ አጀማመርና የችግኙን አበቃቀል ደረጃ ከግምት
ዉስጥ በማስገባት መስራት ይቻላል፡፡
የበርበሬ ምርት ሲመረት ምርቱ በደረቅ ወራት እንዲደርስ ተደርጎ መታቀድ
ይኖርበታል፤ በዝናብ ወራት የሚደርስ ከሆነ ዛላው በተለያዩ በሽታዎች
ስለሚጠቃ ይበሰብሳል፡፡
በርበሬን በመስኖ ለማምረት ቅዝቃዜ በማይኖርበት በማንኛውም ጊዜ፣ ምርቱ
በገበያ ላይ የሚፈለግበትን ወቅት፣ የውርጭ ክስተቶችን በማጤን ማምረት
ይቻላል፡፡

የዘር መጠን
• ከ 600-700 ግራም ዘር ለአንድ ሄ/ር ያስፈልጋል፡፡
የዘር ጥልቀት
•

በሁለት ጣት የተዘራውን ዘር በአማካይ በ0.5-1 ሳ.ሜ ጥልቀት አፈር ማልበስ
የተስተካከለ አበቃቀል እንዲኖረው ይረዳል፡፡

2.3.4 አዘራር/አተካከል
ዘር አዘራር የችግኝ ዝግጅትና እንክብካቤ
•
•
•
•
•
•
•
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ችግኝ በአንድ መደብ (1 ሜትር x 5 ሜትር በሆነ) ላይ አፍልቶ ለመጠቀም ከ
20-25 ግራም ዘር ያስፈልጋል፡፡
ዘር ከመዘራቱ በፊት 100 ግራም ዳፕ ለአንድ መደብ ከአፈር ጋር በመደባለቅ
ይጨመራል፡፡
ዘሩን በተዘጋጀው መስመር ላይ በጥንቃቄ እንዳይደራረብ አድርጎ መዝራት
መደቡን በደረቅ ሳር በስሱ (እስከ ከ3-5 ሳ.ሜ. ውፍራት) ማልበስ
ሳር ከለበሰ በኋላ ውሃ በባለ ወንፊት ውሃ ማጠጫ ማጠጣት
የበርበሬ ዘር ብቅለት እንደ ዝርያው፤ የዘር ሁኔታ፤ አፈር አይነትና የአየር ጸባይ
ቢለያይም ከተዘራ በአማካይ ከ10-15 ቀናት ውስጥ ይበቅላል፡፡
ከበቀለ በኋላ አስፈላጊ የሆኑ የችግኝ እንክብካቤ ተሞክሮዎችን (የተሸፈነውን
ሳር ማንሳት፤ ውሃ እንደ አስፈላጊነቱ በየቀኑ ወይም አንድ ቀን እያለፉ በባለ
ወንፊት ውሃ ማጠጫ ማጠጣት፤ ችግኙን 1-2 ሳ.ሜ. ማሳሳት፤ በሚሳሳበት
ወቅት መኮትኮትና ለ5 ካ.ሜ. መደብ 50 ግ. ዩሪያ ማድረግና የተለያዩ በሽታዎችን

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

ለመቆጣጠር የሚረዱ ጸረ - በሽታ ኬሚካሎችን መጠቀም) ያስፈልጋል፡፡
የማሳ መረጣ
•
•

መጠነኛ ተዳፋት (ውሃ ማሳ ውስጥ እንዳይተኛና አላስፈላጊ ውሃ ለማስወገድ
የሚያስችል) መሆን ይገባዋል፡፡
ቀደም ባሉት ከ3-4 ዓመታት ተመሳሳይ ቤተሰብ የሆኑ እንደ ደበርጃን፣
ትምባሆ፣ ቲማቲም፣ ድንች ያሉ ሰብሎች ያልተመረተበት መሆን አለበት፡፡

የማሳ ዝግጅት
•

እንደ ማንኛውም ሰብል የበርበሬ ማሳ ተደጋግሞ መታረስ፣ መለስለስና
በአግባቡ መዘጋጀት ይኖርበታል፡፡
• ከተከላ በፊት እንደ አስፈላጊነቱ ከሁለት ወር ቀደም ብሎ ማሳውን ለማለስለስ
ከሁለት እስከ ሶስት ጊዜ ደጋግሞ ማረስ ያስፈልጋል፡፡
• ውሃ ለማጠጣት እንዲያመች ማሳውን ባግባቡ መከፋፈልና የውሃ ቦዮችን
ማዘጋጀት
ችግኝ ማጠንከር
•
•

ችግኝ በሚዛወርበት ወቅት ሊከሰት የሚችለውን ጉዳት (transplant shock)
ለመከላከል የማላመድ ስራ (Hardening) ማከናወን ያስፈልጋል፡፡
ከማዛወራችን ከ10 ቀናት በፊት የውሃ መጠን መቀነስ፤ ለመዛወር አንድ ቀን
ሲቀር ውሃ በደንብ ማጠጣት፣

አተካከል
•
•
•

•
•

•

ከተከላ በፊት አንድ ቀን ቀደም ብሎ ማሳውን ውሃ ማጠጣት
አስፈላጊው እንክብካቤ ከተደረገለት በአማካይ ከ45-60 ቀናት በኋላ ወይም
ቁመቱ ከ12-15 ሳ.ሜትር (የእርሳስ መጠን ሲኖረው) ለማዛወር ይደርሳል፡፡
በመጠን በጣም ትንንሽና ትልልቅ የሆኑ፣ ማበብ የጀመሩ እንዲሁም የበሽታ
ምልክት የሚታይባቸው ችግኞች የመፅደቅ አቅም ውስን ከመሆኑም በላይ
በምርት ላይ ተፅዕኖ ስለሚኖራቸው ማስወገድ ያስፈልጋል፡፡
በተክልና በመስመር መካከል ያለውን ርቀት በመጠበቅ የችግኝ መትከያ ጉድጓድ
ውሃ ችግኙን እንዳያበላሸው በቦዩ አፋፍ ጉድጓድ (Hole) ማዘጋጀት
ችግኝ ሲነቀል የተለያዩ ችግኝ መንቀያ መሳሪያዎችን እንደ ዶማ፣ አካፋና
ፎርክ ወይም ጃምባ በመጠቀም መጋቢ ስሮች እንዳይጎዱ ከነአፈሩ መንቀል
ያስፈልጋል፡፡
ከነቀላ በኋላም ስሩ ተገቢውን የእርጥበት መጠን ይዞ እንዲቆይ እርጥበትን
ሊያቆይ በሚችል እቃ ለምሳሌ ውሃ ውስጥ በተነከረ ጆንያ መሸፈንና ጥላ ቦታ
ላይ ማስቀመጥ፡፡
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የአትክልት ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
•
•
•
•

•

ስሮች በተለይም ዋናው ስር እንዳይታጠፍ ወይም እንዳይጎዳ በማድረግ ቀጥ
አድርጎ በተዘጋጀው ማሳ ላይ መትከል
የችግኝ ማዛወር ስራ ጠዋትና ምሽት ላይ ወይም ዳመና ባለበት ቀን ቢሆን
ይመረጣል፡፡
ከተከላ በኋላ ውሃ ወድያውኑ ማጠጣት
ውሃ በሚጠጣበት ወቅት ችግኙ የተተከለበት ጉድጓዶች ሊከፈቱና የችግኙ ስር
ሊደርቅ ስለሚችል ከተከላ ማግስት በአግባቡ ተከታትሎ የተከፈቱ ጉድጓዶችን
በደንብ መድፈን፤በደረቁት ችግኞች ቦታ ከመጠባበቂያ ችግኝ ወዲያውኑ
መተካት ያስፈልጋል፡፡
እንዲሁም ችግኙ ወደ ማሳ ከተዛወረ በኋላ በአንድ ሳምንት ጊዜ ዉስጥ የመጽደቅ
ችግር ካጋጠመው ለመጠባበቂያ ከተያዘው ችግኝ ወዲያውኑ መተካት

የተከላ ርቀት
•

•

በመስኖ በሚመረትበት ወቅት ውሃውን ለማስተላለፍ በቦይ መካከል ሰፋ ያለ
ቦታ ስለሚያስፈልግ በቦይ መካከል የለው የመትከያ ርቀት 70 ሳ.ሜትር ሲሆን
በተክል መካከል 30 ሳ.ሜትር መሆን ይኖርበታል፡፡
በዝናብ ለማምረት ደግሞ 60 ሳ.ሜ. በመስመር መካከል 40 ሳ.ሜትር በተክል
መካከል ቢኖር የተሻለ ውጤት ያስገኛል፡፡

2.3.5 የመስኖ ዉሀ አጠቃቀም
•
•
•

•

በመስኖ በሚመረትበት ጊዜ የተክሉን የውሃ ፍላጎት ማወቅ ለመስኖ አጠቃቀም
ጉልህ ጠቀሜታ አለው፡፡
የበርበሬ የውሃ ፍላጎት እንደ ተክሉ ዕድገት ደረጃና አየር ጠባይ ሊለያይ ይችላል፡፡
የበርበሬ ሰብል የውሃ ፍላጎት ለመገመት እኩለ ቀን ላይ ተክሉ ወዳለበት ማሳ
በመሄድ ተክሉን ወይም አፈሩን መመልከት ይቻላል፤ ውሃ የሚስፈልገው
ከሆነ ተክሉ የመጠውለግ ምልክት ያሳያል፤ በተክሉ አካባቢ ያለውን አፈር
በምንጨብጥበት ወቅት እርጥበት ከሌለው ለመጨበጥ ያስቸግራል፡፡
ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ከችግኝ ማዛወር ጀምሮ ለሁለት ሳምንታት ያህል በ
3 ቀን አንዴ ውሃ ማጠታት የሚያስፈልግ ሲሆን ከዚያ በኋላ በአማካይ ከ4-7
ቀናት መካከል የመስኖ ውሃ ያስፈልገዋል፡፡

2.3.6 አረምና ኩትኳቶ
•

•

34

የበርበሬ ተክል ስሮች ጥልቀት የሌላቸው በመሆኑና በቀላሉ በአረም ስለሚጠቃ
በተክሎች ማሳ ውስጥ የሚታዩ አረሞችን በወቅቱ ተከታትሎ ማስወገድ ጠቃሚ
ነው፡፡
ችግኙ ከተዛመተ በአማካይ በ20ኛ፣ በ40ኛ ቀን እና አበበ ከመውጣቱ በፊት
ቢያንስ ሶስት ጊዜ በእጅ ማረም ያስፈልጋል፡፡

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር
•

•

2009

መኮትኮት አረምን ለመከላከል አንዱ መንገድ ከመሆኑም በላይ በአፈር መካከል
አየር በቀላሉ እንዲዘዋወር ስለሚረዳ የተክሉ ስሮች አየር እንዲያገኙና በሚገባ
እንዲያድጉ ይረዳል፡፡
ጥናቶች እንዲሚያሳዩት ምርት እስከሚገኝ ድረስ የበርበሬን ማሳ ከ2-3 ጊዜ
መኮትኮት ያስፈልጋል፡፡

2.3.7 የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም
•
•
•
•

•

በእያንዳንዱ የምርት ወቅት የከብት ፍግ ወይም ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ መጠቀም
ያስፈልጋል፡፡
ጥናቶች እንደሚያሳዩት 200 ኪ.ግ. ዳፕ 100 ኪ.ግ ዩሪያ በሄ/ር መጠቀም ጥሩ
ውጤት ያስገኛል፡፡
የዳፕ አደራረግ የማሳ ዝግጅቱ ከተስተካከለ በኋላ ከአፈር ጋር ከተከላ በፊት
መደባለቅ
የዩሪያ አደራረግን በተመለከተ 50 በመቶ የሚሆነውን መጠን ተክሎቹ
መጽደቃቸው ሲረጋገጥ ወይም ከተከላ በኃላ ባሉት15-20 ቀናት ማድረግ
ያስፈልጋል፡፡
ቀሪውን 50 በመቶ ደግሞ ተክሉ ማበብ ሲጀምር በአማካይ ከተከላ 45 ቀናት
በኃላ ማድረግ የተሻለ ምርት ለማግኘት ይረዳል፡፡

2.3.8 የሰብል ጥበቃ
2.3.8.1 በሽታዎች
የአጠውልግ (Wilt disease)
•

የበርበሬ አጠውልግ በሽታ በፈንገስና ባክቴሪያ አማካኝነት የሚከሰቱ በሽታዎች
ሲሆኑ በሁሉም የበርበሬ አብቃይ አካባቢዎች ዋነኛ የበርበሬ ምርት ማነቆ
እንደሆነ ይታወቃል፡፡
• ሁሉም የበርበሬ አጠውልግ በሽታን የሚያስከትሉ ፈንገስና ባክቴሪያ አፈርወለድ ስለሆኑ የመስኖና የውሐ አጠቃቀም ላይ አስፈለጊውን ክትትል ማድረግ
ያስፈልጋል፡፡
የበሽታው ምልክቶች
•

•

የበሽታው ምልክት ከችግኝ ጀምሮ ሊታይ ይችላል፡፡ በማሳ ላይ በዚህ በሽታ
የተጠቃ በርበሬ ከላይኛው የተክሉ አካል ጀምሮ ወደ ታች የመጠውለግ
ምልክት ያሳያል፡፡
ዝናብ በሚበዛበትና የአፈሩ እርጥበት ከፍተኛ በሆነበት አካባቢ በአጭር ጊዜ
በርካታ የበርበሬ ተክሎች ጠውልገው ይታያሉ፡፡
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የአትክልት ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ

ሥዕል 12. በአጠውልግ በሽታ የተጠቃ የበርበሬ ተክል

የመከላከያ ዘዴዎች
•
•
•
•

የበርበሬ ማሳን በበጋ ደጋግሞ ማረስና ማዘጋጀት
ከበሽታ ነጻ የሆነ ዘርን መጠቀም
የመስኖ ውሐን መጥኖ መጠቀም፤ማሳ ውሐ እንዳያቁር ጥንቃቄ ማድረግ
ሰብልን ማፈራረቅ (ሶላናሽየስ ባልሆኑ ሰብሎች)

2.3.8.2 የበርበሬ ተባዮች
የአፍሪካ ጓይ ትል (African boll worm)
•

የዚህ ተባይ አጠቃላይ የአረባብና የጥቃት ሁኔታ፣ መከላካያ ዘዴዎችና ፀረተባይ ኬሚካሎች አረጫጭ መመሪያ ለቲማቲም ሰብል የተጻፈውን ዝርዝር
ይመልከቱ፡፡

ሥዕል 13 የአፍሪካ ጓይ ትል (African bollworm) እና የጉዳት ምልክቶች በበርበሬ ላይ

ክሽክሽ
•

•
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በርበሬው የሚያጠቁ ክሽክሾች ባለ ሶስት ጎንዮሽ የሚመስል ቅርፅ ያላቸው
ሲሆን አይናቸው ቀያይ ነው። ቀለማቸው አረንጓዴ ወይንም ጥቁር ሊሆን
ይችላል።
ክሽክሾች የሚገኙት በተባዮች ጉዳት ምክንያት ቅጠሉ በመታጠፍ ላይ ባለ

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

ተክል ወይንም ፈንገስ ዕያደገበት ባለ ቦታ ሊሆን ይችላል::
የጉዳት ምልክቶች
•
•

ቅጠሉ የመጨማደድ፤ የመቀጨጭና የመጠውለግ ምልክት ያሳያል::
የቅጠሉ የላይኛው ገፅ ከተባዩ በሚወጣ ማር መሳይ ፈሳሽ ስለሚሸፍን የፈንገስ
መራብያ ይሆናል፡፡
• የዛላዎች ብዛት አነስተኛ ይሆናል::
መከላከያ መንገዶች
•

ለጎመን ክሽክሽ መከላከያነት የተዘረዘሩትን መጠቀም

ሥዕል 14 ክሽክሽ (Aphids) በበርበሬ ላይ እና የጉዳት ምልክቶች

2.3.9. የምርት አሰባሰብና ድህረ-ምርት አያያዝ
የምርት አሰባሰብ
•

በምርት አሰባሰብና ድህረ-ምርት አያያዝ ጉድለት የተነሳ ከፍተኛ የምርት ጥራት
መቀነስ ስለሚያስከትል ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
• ለቃሪያ ከተፈለገ ብስል አረንጓዴ ደረጃ ሲደርስ መቀንጠቢያውን (petiole)
በመያዝ አብሮ በመልቀም ጥላ ያለበት ቦታ ማስቀመጥ
• የበርበሬ ዛላ ሙሉ በሙሉ ከቀላና ውሃውን መጥጦ ሲጨርሰ ነገር ግን ከመድረቁ
በፊት ማለትም በእጅ ሲጨበጥ መተጣጠፍ በሚችልበት ደረጃ (leathery
stage) መለቀም ይኖርበታል፡፡
የድህረ-ምርት አያያዝ
•

•

የበርበሬ ዛላ ከተለቀመ በኋላ ቆጥ፣ ባህላዊ ምንጣፎች /ሰሌን/ ፤ ንፁህ የሲሚንቶ
ወለሎችና የሸራ ምንጣፎች በመጠቀም በፀሐይ ላይ በስሱ በማስጣት ማድረቅ
ያስፈልጋል፡፡
በተስተካከለ ሁኔታ እንዲደርቅ በየሁለት ሰዓት ጊዜ ውስጥ ማገላበጥ
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•
•

ያስፈልጋል፡፡
የበርበሬ ማስጫ ቦታ እርጥበት የማያገኘው፣ሽታና ጠረን የሌለበት፤ አካባቢው
ከቆሻሻ የፀዳ ቢሆን ይመረጣል፡፡
ከደረቀ ወዲያውኑ አንስቶ ወደ ገበያ እስኪላክ ድረስ ደረቅና ቀዝቃዛ በሆነ ቦታ
ማስቀመጥ ያስፈልጋል፡፡

2.4 የአመራረት የጊዜ ሠሌዳ

መደብ ዝግጅት

S

ማዳበሪያ
መጨመር

S

ችግኝ ዝግጅት

S

ማሳ ዝግጅት

S

ግንቦት

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Xgp

Xgp

Xgp

Xgp

x

x

x

S

x

x

S

x

x

x

ሰኔ

ሚያዝያ

x

x

S

ችግኝ ማዛመት

መጋቢት

የካቲት

x

ነሐሴ

S

ሓምሌ

ዘር ዝግጅት

ጥር

ታህሳስ

ህዳር

ጥቅምት

በምርት ሕደት
የሚተገበሩ
ሥራዎች ዝርዝር

መስከረም

ሰንጠረዥ 2.3 የበርበሬ አመራረት ጊዜ ሰሌዳ

x

S

ውሃ ማጠጣት

S

S

S

S

ማረምና
መኮትኮት

s

s

s

s

የበሽታና ተባይ
ቁጥጥር

S

S

S

S

x

x

sgp

sgp,Sdp

Sdp

Sdp

Sdp

Sdp

Sdp

Sdp

ምረት መሰብሰብ

Xdp

Xdp

Xdp

ምርት ማድረቅ

Xdp

Xdp

Xdp

Xdp

Xdp

Xdp

ምርት ግብይት

Xdp

sgp

x

X :- በክረምት ወራት የምርት ሂደት ፣ S:- የበጋ ወራት የምርት ሂደት፣ dp፡- ለደረቅ በርበሬ ምርት፣gp፡- ለቃሪያ
ምርት
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2009

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት
(Allium cepa var. cepa)

3.1 የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ሰብል ጠቀሜታ
•
•

ካረቦሃይድሬት፣ ቫይታሚን (ኤ፣ ቢ፣ ሲ)፣ ካልሲየምና ፎስፎረስ የሚባሉ
ማዕድናትን በውስጡ የየዘ ነው፡፡
በተጨማሪም የተለየ ጣዕም ስላለው በቅመምነት ባህሪው ለሾርባ፣ ለወጣወጥ
ማጠፈጫነትና ለመሳሰሉት አገልግሎት ይውላል፡፡

3.2 ተስማሚ ስነ-ምህዳር
ከፍታ
•

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ከ700 - 2200 ከባህር ጠለል በላይ ከፍታ ባላቸው
ቦታዎች በቅሎ ጥሩ ምርት ሊሰጥ ይችላል፡፡

39
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የአየር ሙቀት
•

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት የቀን አማካይ ሙቀት ከ18 - 24 እና የማታ አማካይ
ሙቀት ከ10-15 ቢሆን ተስማምቶት ጥሩ ምርት ይሰጣል፡፡
• በተለይ ቆላማ በሆኑ ሥፍራዎች የቀዝቃዛ ወቅትን ተከትሎ ቢመረት ጥሩ ምርት
ይሰጣል፡፡
የውሃ ፍላጎት/ዝናብ
•

•

በዕድገቱ ወቅት ከ350-550 ሚ.ሜ. ውሃ ያስፈልጋል፡፡ ከዝናብ ይልቅ የፈረንጅ
ቀይ ሽንኩርትን በመስኖ ቢመረት በተለይ ፐርፕል ብሎች የተባለውን በሽታ
ለመከላከል ያስችላል፡፡
ሆኖም ግን በዝናብ ወቅት ለማምረት ሲፈለግ በተለይም የምርት ስብሰባው
ወቅት ደረቅ መሆኑ መረጋገጥ መቻል አለበት፡፡

የአፈር ዓይነት
•

በተለያዩ የአፈር አይነቶች መመረት ይችላል፣ ቢሆንም ከፍተኛ ምርት
የሚሰጠዉ በሚያጠነፍፍና የኮምጣጤነት ደረጃዉ ከ6-6.8 ፒኤች በሆነ አፈር
ላይ ነዉ፡፡

3.3 የአመራረት ቴክኖሎጂና አሰራሮች
3.3.1 ዝርያዎች
ሠንጠረዥ 3.1 ዲቃላ ያልሆኑ የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ዝርያዎች ዝርዝር
የአንድ ኮረት
አማካይ
ክብደት /
ግራም/

ምርት ለመስጠት
የሚወስድበት ጊዜ
/ቀናት/

ምርታማነት
በኩ/ል /ሄ/ር
(በምርምር ማሳ)

ተ.ቁ

ዝርያ

የኩርቱ ሽፋን
ቀለም

1

አዳማ ሬድ

ደማቅ ቀይ

65-80

120-135

350

2

መልካም

ቀይ

85-100

130-142

400

3

ሬድ
ክሮውል

ደብዛዛ ቀይ

60-70

130-140

300

4

ቦምቤ ሬድ

ደብዛዛ ቀይ

70-80

135-145

300

5

ናስክ ሬድ

ቀይ

80-85

90-100

300

6

ናፍስ

ቀይ

100-130

90-100

400

ምንጭ፡- በግብርና ሚ/ር የተለቀቁ ዝርያዎች መመዝገቢያ ሰነድና መልካሳ ግብርና ምርምር ማዕከል
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ሠንጠረዥ 3.2 ዲቃላ የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ዝርያዎች ዝርዝር
ተ.ቁ

ዝርያ

1

ኔፕቱን

2

ሲቫን

3

ጀምበር

4

ሬድ ኪንግ

5

ሩሴት

6

አዳ

6

ስዊት
ካሮሊን

7

ካርሜል

8
9

ሲርየስ
ሬጄንት

10

ሬድ ኮች

11

ሜልቤክ

የኩርት
ምርታማነት የመድረሻ
ክብደት
ልዩ ባህሪያትን
(በኩ/ሄ) ጊዜ /ቀናት/
(ግ)
620
ቀይ ኮረት መልክ ያለው
ግሪን ላይን
ጥሩ ድህረ-ምርት ቆይታ፣ነጣ
ትሬድንግ
150
636
90-105 ያለ ቀይ ኮረት መልክ፣ለውጭ
ገበያ የሚውል
ወጥ ኮረት ያለው፣ቀማቅ ቀይ
መኮቡ
150
750
90
ኮረት መልክ ያለው
ደማቅ ቀይ ኮረት መልክ ያለው፣
ማርቆስ
110
582
90-100
ፈጥኖ ደራሽ
ግሪን ላይን
በጣም ቶሎ ደራሽና ጥሩ ድህረ150
655
80
ትሬድንግ
ምርት ቆይታ ያለው
በጣም ቶሎ ደራሽና ለሰላድ
ግሪን ላይን
697
70
የሚወደድ፣ወርቃማ
የኮረት
መልክ
አስመጪ
ካምፓኒ

ኢምፓክት
ሙንዲያል

204

251

105

202

235

105

175
137

581
588

103
101

116

504

107

145

561

105

ጋዉት

በቀላሉ አበባ አያወጣም፣
በቀላሉ አበባ አያወጣም፣ደብዛዛ
ቢጫ የኮረት መልክ
በቀላሉ የማይላላጥ
ፈጥኖ ደራሽ፣ቢጫ መልክ፣
በቀላሉ አበባ አያወጣም፣
ለምግብነትና ለፋብሪካ፣
ደማቅ ቀይ
ደማቅ ቀይ፣ አንገቱን በደንብ
የሚዘጋ

ምንጭ፡- በግብርና ሚ/ር የተለቀቁ ዝርያዎች መመዝገቢያ ሰነድ(2011-2015) እና መልካሳ ግ/ም/ር ማዕከል

3.3.2 የመደብ/ማሳ ዝግጅት
•

•
•

•

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩረትን በለሰለሰ ማሳ ላይ መስመር አውጥቶ በቀጥታ
በመዝራት ማምረት ይቻላል፡፡ ነገር ግን ይህ ከፍተኛ የአረም፣ በሽታና ተባይ
ቁጥጥርን ስለሚፈልግ መደብ ላይ ዘርቶ ችግኝ በማፍላት ወደ ዋናው የመትከያ
ማሳ በማዛመት ማምረቱ የተሻለ ነው፡፡
የሚዘገጃው መደብ ስፋቱ 1 ሜ ርዝመቱ ከ5-10 ሜ መሆን አለበት፡፡
የሽንኩርት ዘርን ለማብቀል የተለያ እንክብካቤና ጥንቃቄን የሚጠይቅ ስለሆነ
የተመረጣው ቦታ አፈር ለም ካልሆነ 2 እጅ አፈር፣ 1 እጅ ፍግ/ኮምፓስት/ እና 1
እጅ አሸዋ በማድረግ ደባልቆ መደቡን ማዘጋጀት ያስፈልጋል፡፡
መደቦቹ ላይ አግድም በየ15 ሳ.ሜ. ርቀት መስመሮችን ማዘገጃት፣
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•

ለአንድ ሄ/ር የሚያስፈልገው የመደብ ብዛት /1 ሜ x 5 ሜ/ ስፋት ያላቸው 112
መደቦች በ560 ካሬ ሜትር ስፋት ቦታ ላይ ማዘጋጃት ይቻላል፡፡

3.3.3 የችግኝ/የዘር ዝግጅት
•
•

ስለዚህ ለአንድ ሄ/ር ዲቃላ ዝርያ ከሆነ ከ3-4 ኪሎ ግራም የሚያስፈልግ ሲሆን
ዲቃላ ላልሆኑ ዝርያዎች ከ6.5-7.5 ኪ.ግ ዘር ያስፈልጋል፡፡
ዘር ሲዘራ በተዘጋጃው መደብ ላይ እስከ 0.5 ሴ.ሜ. በማራራቅ መዝረትና በስሱ
አፈር በማልበስና በላዩ ላይ ጉዝጓዝ በማንጠፍ ውሃ ማጠጣት ያስፈልጋል፡፡

የማሳ ዝግጅት
•

እንደ የአካባቢው የአፈር ዓይነትና የአረም ሁኔታ መሬቱን በደረቅ ወቅት 2030 ሳ.ሜ ጠለቅ አድርጎ ከ2-3 ጊዜ ደጋግሞ በማረስ፣ ማለስለስና ማስተካከል
ያስፈልጋል፡፡
• የአፈር ወለድ በሽታዎችን ለመከላከል ይቻል ዘንድ ለፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት
የሚዘጋጅ ማሳ ቀደም ብሎ ላለፉት ሶስት ዓመታት የሽንኩርት ቤተሰብ (የአበሻ
ቀይ ሽንኩርት፣ ባሮ፣ ነጭ ሽንኩርት ወዘተ) የሆኑ ሰብሎች ያልተመረቱበት
መሆን አለበት፡፡
ችግኝን ማለማመድ
•

የተዘጋጃው ችግኝ ለማዛመት አንድ ሳምንት ሲቀረው በፊት ሲሰጠዉ የነበረውን
ውሀ መጠን በመቀነስና የማጠጫ ቀናቶቹንም በማራራቅ ማላመድ ይቻላል፡፡
ይህም ከመደብ ወደ ማሳ ሲዛወር የሚያገጥመውን ተጽዕኖ እንዲቋቋም
ይረዳዋል፡፡

3.3.4 አዘራር/አተካከል
•
•

የችግኙ ዕድሜ ከ40-50 ቀን ሲሞለው ወይም ከ3-4 እውነተኛ ቅጠል ሲያወጣ
ወደ ዋናው የመትከያ ማሳ ማዛመት ይቻላል፡፡
ቀይ ሽንኩርት 20 ሳ.ሜ. ስፋት ባለዉ መደብ ሁለቱ ጠርዞች (በመስመሮች
መካከል በ20 ሳ.ሜ ርቀት) እና በተክሎች መካከል ዲቃላ ላልሆኑት ዝርያዎች
5 ሳ.ሜ. እንዲሁም ለዲቃላ ዝርያዎች 7 ሳ.ሜ. አራርቆ መትከል ያስፈልጋል፡፡
በመደቦቹ መካከል ያለዉ የዉሃ ቦይ 40 ሳ.ሜ. ስፋት ይኖረዋል፡፡

3.3.5 የመስኖ ዉሀ አጠቃቀም
•
•
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የመስኖ ዉሀ አጠቃቅም እንደ የስነ-ምህዳሩ ሁኔታና የአፈሩ ዓይነት ይለያል፡፡
መጀመሪ ችግኙ ሲዛወር መሬቱ በሚገባ ዉሃ መጠጣት አለበት፡፡
ቀጥሎም በሞቃት አየርና በቀላል አፈር በየ5 ቀኑና በጥቁር አፈርና ቀዝቃዛ
አካባቢዎች በየሳምንቱ የመስኖ ዉሀ ማጠጣት ያስፈልጋል፡፡

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

3.3.6 አረምና ኩትኳቶ
•

•
•

ኩትኳቶና የአፈር ማስታቀፍ ተግባር የሚከናወነው በሁለት ዙር ሆኖ
የመጀመሪያው ማዳበሪያ በለይ በሚደረግበት ወቅትና ሁለተኛው ደግሞ ማበብ
ሳይጀምር ይከናወናል፡፡
ሽንኩርትን ከተዛመተ ከሁለት ሳምንት በኋለ ቢያንስ ሁለት ጊዜ ከኩትኳቶ
አቀናጅቶ ማረም ያስፈልጋል፡፡
የአረም ሥራ በተለይ በደረቅ ወቅት ማካሄድ ያስፈልጋል፡፡

3.3.7 የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም
•

ለአንድ ሄክታር የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት 200 ኪ.ግ./ሄ ዳፕ በተከላ ጊዜ ሙሉ
በሙሉ በመጨመርና 100 ኪ.ግ./ሄ ዩሪያ ግማሹን ከተከላ በኋላ ባሉት1520 ቀናት ማድረግና ቀሪውን ግማሽ ከተዛመተ በኋለ ከ30-40 ቀን ሲሞለው
መጨመርና አፈር ማስታቀፍ ያስፈልጋል፡፡

3.3.8 የሰብል ጥበቃ
3.3.8.1 በሽታ
ፐርፕል ብሎች (Purple blotch)
•

ይህ በሽታ በየትኛውም የሽንኩርት አብቃይ አካባቢና በሁሉም የሽንኩርት
ማምረቻ ወቅቶች በስፋት የሚከሰትና ከፍተኛ ጉዳት የሚያስከትል በፈንገስ
አማካኝነት የሚመጣ በሽታ ነው፡፡
የበሽታው ምልክቶች
•

በሽታው ሲጀምር በቅጠሉ ላይ ቡናማ ወይም ፐርፕል ቀለም ያለው ጠባሳ
ያሳያል፡፡ ለበሽታው መስፋፋት አመቺ ሁኔታዎች (ከፍተኛ ዝናብና የአፈር
እርጥበት) ሲኖርና ዝርያዎቹ በቀላሉ የሚጠቁ ከሆነ ቅጠሎቹ በአጭር ጊዜ
ውስጥ ሊደርቁና ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል፡፡

ሥዕል 15 ፐርፕል ብሎች በተባለው በሽታ የተጠቃ ሽንኩርት
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የአትክልት ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
የመከላከያ ዘዴዎች
•
•
•

ከበሽታ ነጻ የሆነና ምንጩ የታወቀ የሽንኩርት ዘር መጠቀም
ሰብልን ማፈራረቅ (የአሊየም ቤተሰብ ባልሆኑ ሰብሎች)
የመስኖ ውኃን በአግባቡና መጥኖ መጠቀምና የዝናብ ውኃን በአግባቡ
ማጠንፈፍ
• የተመዘገቡ ፀረ-ፈንገስ ኬሚካሎችን መጠቀም
የኮረት አበስብስ (Bulb rot) በሽታ
•

ይህ በሽታ ቀይ ሽንኩርትን፤የአበሻ ሽንከርትንና ነጭ ሽንኩርትን በማጥቃትና
ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ ይታወቃል፡፡
• ይህን በሽታ የሚያስከትለው ፈንገስ በአፈር ውስጥ ለረጅም ጊዜ (ከ3-5
ዓመት) ሊቆይ ይችላል፡፡ ይህ ባህሪው በሽታውን በቀላሉ ለመከላከል አስቸጋሪ
ያደርገዋል፡፡
የበሽታው ምልክቶች
•
•
•

በሽታው በዋናነት የሚያጠቃው የሽንኩርቱን ኮረት ሲሆን ከመሬት በላይም
በቅጠሉ ላይ የመጠውለግና የመድረቅ ምልክቶችን ያሳያል፡፡
ኮረቱ ላይ ነጭ ጥጥ መሳይ የፈንገስ እድገት ከዚያም በመቀጠል ጥቁር የጎመን
ዘር የሚመስሉ ክብ የፈንገሱ አካላት ይታያሉ፡፡
ከፍተኛ የዝናብ መጠንና የአፈር እርጥበት በሚኖርበት ጊዜ በሽታው በቀላሉ
በመስፋፋት ኮረቱን በሙሉ በማበስበስና ከፍተኛ ጉዳት ያስከትላል፡፡

ሥዕል 16. በኮረት አበስብስ በሽታ የተጠቃ ቀይ ሽንኩርት

የመከላከያ ዘዴዎች
•
•
•
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ሰብልን ማፈራረቅ (ሽንኩርት መሰል ባልሆኑ ሰብሎች/non Alliums
የሽንኩርት ማሳን ከአረም የጸዳ ማድረግ
ኮረቱ ከመተከሉ በፊት በተመዘገቡ ፀረ-ፈንገስ ኬሚካሎች መለወስ
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ዳውኒ ሚልዲው (Downy mildew)
•

ይህ በሽታ በአብዛኛው የሚያጠቃው የሽንኩርት ቅጠልን ሲሆን ከፍተኛ ዝናብና
የአፈር እርጥበት ለበሽታው መስፋፋት ምቹ ሁኔታን በመፍጠር ይታወቃሉ፡፡
• በወይናደጋና ደጋማ አካባቢዎች በሽታው በስፋት ይታያል፡፡ የአበሻ
ሽንኩርትንም በከፍተኛ ደረጃ ሊያጠቃ ይችላል፡፡
የበሽታው ምልክቶች
•
•

በሽታው በአብዛኛው የሚያጠቃው ቅጠሉን ሲሆን የመጀመሪያ ምልክቱ
በቅጠሉ ላይ ግራጫ ወይም አመድ መሳይ የፈንገሱ ብናኝ መታየት ነው፡፡
ዝናብና ከፍተኛ የአፈር እርጥበት በሚኖርበት ወቅት በቀላሉ በመስፋፋት
የሽንኩርቱን ቅጠል ሙሉ በሙሉ የማቃጠልና ከፍተኛ የምርት ቅነሳን
በማስከተል ይታወቃል፡፡

ሥዕል 17 በዳውኒ ሚልዲው የተጠቃ ቀይ ሽንኩርት

የመከላከያ ዘዴዎች
•
•
•
•

ሰብልን ማፈራረቅ (ሽንኩርት መሰል ባልሆኑ ሰብሎች/non Allium crop
species
የመስኖ ውኃን መጥኖ መጠቀም
የሽንኩርት ማሳን ከአረም የነጻ ማድረግ
የተመዘገቡ ፀረ-ፈንገስ ኬሚካሎችን መርጨት

3.3.8.2 ተባይ
አንጥረኛ (Thrips)
•

•

ይህ ነፍሳት ተባይ በከፍተኛ ደረጃ በመከሰት የሚታወቀው የሽንኩርት ዝርያ
በሆኑት (ቀይ የሃበሻና የፈረንጅ ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርትን) ነው፡፡ በጣም
ትንሽ ነፍሳት ተባይ ብትሆንም በዓይን የምትታይ ናት፡፡
ሙሉ በሙሉ ዕድገታቸውን ያልጨረሱት ቢጫ ወይም ነጭ ሲሆኑ ያደጉት
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የአትክልት ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
ደግሞ ቡናማ ቢጫ ሆነው በፍጥነት መንቀሳቀስ የሚችሉ ናቸው፡፡
• ተክሉን የሚያጠቁትም እነዚህ በዕጭ የዕድገት ደረጃና ጉልምስ ዕድሜ ላይ
የሚገኙት ሲሆኑ እነርሱም የቅጠሉን የውጭ ክፍል በመብላትና በቅጠሉ
ውስጥ የሚገኘውን ፈሳሽ በመምጠጥ የተክሉ ቅጠል እንዲጠወልግ ወይም
እንዲጨማደድ ያደርጉታል፡፡
• በዚህ ነፍሳት ተባይ የተጎዳ ተክል ቅጠሉ ነሀስ (siliver) ከለር፤ ትንንሽ የሆኑ
ቡናማ ነጠብጣቦች እንዲሁም የቅጠሉ የላይኛው ክፍል ጫፍ ቡናማ ከለር
ይኖረዋል፡፡
• የዚህ ተባይ ጉዳት በከፍተኛ ደረጃ ላይ ሲደርስ የተክሉ ቅጠል ሙሉ በሙሉ
እንዲጠወልግ፤ በልቡ (bulb) ትንሽና መጥፎ ቅርፅ (ቅርፅ አልባ) ሊያደርገው
ይችላል፡፡ በወቅቱም የመከላከል እርምጃ ካልተወሰደ የምርት ጥፋቱ 50%
በላይ ሊሆን ይችላል፡፡
የህይወት ዑደቱ
•
•

•

ሴቴዋ አንጥረኛ እንቁላሎቿን በቅጠሉ ቲሹ (Tissue) ውስጥ ስትጥል
ለመፈልፈልም ከ4 -10 ቀናቶች ሲወስዱበት ከለራቸውም ነጭ ነው፡፡
ዕጭ (Nymphs) ወደ ኩብኩባ ለመቀየር ሁለት ጊዜ የግልፍ (Moult) ሂደት
የሚያከናውን ሲሆን ይህንንም ሂደት ለመጨረስ አምስት ቀናቶች ይፈጁበታል፡፡
ከለራቸውም ነጭ (ቢጫ) ነው፡፡ ኩብኩባውም እንደ ዕጩ ሁለት የግልፍ
(Moult) ሂደትን በአፈር ውስጥ የሚያከናውን ሲሆን ይህንንም ለማድረግ
ከ4 -7 ቀናቶች ይወስዱበታል፡፡
በአጠቃላይ አንድ የሽንኩርት አንጥረኛ የህይወት ዑደቱን ለመጨርስ ሦስት
ሳምንታት ብቻ የሚወስድበት ይሆናል፡፡

ሥዕል 18 የሽንኩርት አንጥረኛ የሽንኩርት ተክልን ሲመገብ
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የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

መከላከያ/መቆጣጠሪያ መንገዶች
ቅድመ መከላከል
•
•
•

የሽንኩርትን ተክልን በአንድ ማሳ ላይ ደጋግሞ (በተከታታይ) መትከልን
ማስወገድ (አንጥረኛ መልሶ እንደይከሰት ለማድረግ)፤
በሽንኩርት ማሳ ውስጥና በማሳው ዙሪያ የሚገኙትን አረሞች (የማይፈለጉ
ተክሎን ማስወገድ (ለአንጥረኛ መጠለያነት ስለሚያገለግሉ) ፤
ትክከለኛውን የአተካከል ርቀትና የማዳበሪያ መጠን መጠቀም

አሰሳ ማካሄድ
•
•
•

ቢጫ፤ ሰማያዊ እና ነጭ የሚያጣብቁ ትራፖችን መጠቀም፤
ከማሳው በአስር በተለያዩ ቦታዎች አምስት ተክሎች ላይ አሰሳ ማካሄድ
(የማሳውን ዳርቻ ጨምሮ) ፤
የአንጥረኛው ቁጥር በአንድ ተክል ላይ ከ5 - 10 ከደረሰ የመከላከል እርምጃ
መውሰድ

ኬሚካል ያልሆኑ ቀጥተኛ መከላከያ
•
•

ውሃን በመርጨት መጠቀም (Sprinkler irrigation) የአንጥረኛውን መጠን
ለመቀነስ፤
ኒም (Neem) ዘርን በማዘጋጀት መርጨት (30ኪ.ግ/ሄ.ር)

በኬሚካል መጠቀም
•
•
•

Profenofos 72% E.C (Girgit Plus) 130 ሚ.ሊ/ሄ/ር መጠቀም
Spinetoram (Radiant 120 SC) 130 ሚ.ሊ/ሄ/ር መጠቀም
ሌሎች ለተባዩ መቆጣጠርያነት የተመዘገቡ ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን መጠቀም

የፀረ - ተባይ አረጫጨት መመሪያ
•
•
•
•
•

ፀረ - ተባይ በሚቀነባበርበት ጊዜ ውሃው ንፁህ መሆኑን ማረጋገጥ፤
የመርጫ መሳሪያው በተገቢው መልኩ መዘጋጀቱንና መመጠኑን ማረጋገጥ፤
በፀረ-ተባይ አምራች ድርጅቱ የተመከረውን የፀረ - ተባይ መጠንና የማቀነባበሪያ
መመሪያ በሚገባ ይከተሉ፤
ፀረ-ተባይ የሚረጭበትን ጊዜ በትክክል ይምረጡ (ማለትም ጠዋት በማለዳ
ወይም ከሰአት በኋላ የፀሀይ ሙቀት ሲቀንስ)፤
በርጭት ወቅት ተባዩ የሚገኝበትን የተክል ክፍል ሙሉ በሙሉ ማዳረሱን
ያረጋግጡ (ምሳሌ ተባዩ በተክሉ ቅጠል የታችኛው ክፍል የሚገኝ ከሆነ ተባዩን
ሙሉ ለሙሉ ኬሚካሉ እንዲያገኘው ማድረግ፤
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የአትክልት ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
•

የተለያዩ የኬሚካል ይዘት ያላቸውን ተባይ ተቆጣጣሪ ንጥረ ነገሮችን በማፈራረቅ
ይጠቀሙ፤

3.3.9 የምርት አሰባሰብና ድህረ-ምርት አያያዝ
ምርት አሰባሰብ
•

•

•

•

ሽንኩርት መድረሱ የሚታወቀው እንደ የዝርያው ከተተከለበት ቀን ጀምሮ
ለምርት ማድረሻ ቀኑን ቆጥሮ በማገናዘብ፣ አብዛኛው ቅጠሉ ተቆልምሞ ወደ
መሬት ሲያዘነብል፣ወይም ከ50-75 በመቶ ያህል ቅጠሉ ወደ መሬት ሲወድቅ
ነው፡፡
ሽንኩርት መድረሱ ሲታወቅ በደረቃማና ጸሐያማ ቀን መነቀል ያለበት ሲሆን
የተነቀለው ሽንኩርት ከነቅጠሉ ማሳ ላይ በጸሐይ በመጠውለግ የኮረቱ የላይኛው
ሽፋን እንዲጠነክር ማድረግ ይቻላል፡፡
የጠወለገው ሽንኩርት ከአንገቱ ከ1-2 ሳ.ሜ ከፍ ብሎ ቅጠሉን በማስወገድ ጫፉ
እንዲዘጋ በደረቅ ወለል ወይም ለዚሁ ዓለማ በተዘጋጃ አልጋ ላይ በመዘረር
እንዲደርቅ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
ወደ መጋዘንም ይሁን ወደ ገበያ በሚጓጓዝበት ሰዓት በተለያዩ ምክንያቶች ጉዳት
የደረሰባቸው ኮረቶች ተለይቶ ከምርቱ ውስጥ ማውጣት አለባቸው፡፡

ማጠገግ
•

•

•

•

•
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ሽንኩርትን ከተነቀለ በኋለ ከነቅጠሉ በጸሐይ ውስጥ ከ5-7 ቀናት በመስክ
ውስጥ በመቆየትና ካተቆረጣም በኋላ አንገቱ እስከሚዘጋ በደረቅና ነፋሻማ
ስፍራ ላይ በማጠውለግ ማዳን /curing/ ይባላል፡፡
የሽንኩርትን ኮረት ውጫዊ ሽፋን /ቆዳ/ ቀስ በቀስ በማድረቅ ከውስጥ በትነት
የሚወጠውን ውሃና ምግብ እንዳይባክን ስለሚረዳ የድህረ-ምርት ብክነትን
በመቀነስ አምራቹን ውጤታማ ያደርጋል፡፡
የማጠንከር ተግባር በመጋዘን ውስጥም የታመቃ ብርሃንና አየር በሚገባበት
መጋዘን ውስጥ ከእንጨት በተሰራ ሼልፍ ላይ በስሱ በመዘረር በየጊዜው
በማናፈስና የተጎዱትን ለይቶ በማውጣት ጤናማ ኮረቶችን ብቻ
በማቆየት ሊከናወን ይችላል፡፡ በዚህ መሠረት ሽንኩርትን ከ2-3 ሳምንት
ማቆየት ይቻላል፡፡
ከዚህም በተጨማሪ ከማሳ ደርቆ የተሰበሰባውን ሽንኩርት ቢያንስ 25 ኪ.ግ.
ሊይዝ በሚችል ከቃጫ የተሰራ ጆኒያ ተሞልቶ በደረቅ ነፋሻማ መጋዘን ውስጥ
እስከ 3 ሜትር ባለው ከፍታ በመደርደር ማከማቻት ይቻላል፡፡
ሽንኩርት በሚከማችበት መጋዘን ውስጥ መኖር ያለበት የሙቀት መጠን ወደ
ዜሮ ዲ.ሴ. የተጠጋገና የአካባቢ የእርጥበት መጠንም ከ70 በመቶ መብለጥ
የለበትም፡፡
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3.4 የአመራረት የጊዜ ሰሌዳ
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ችግኝ ማዘመት
ድጋፍ ማቆም
ውሃ ማጠጣት
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ሠንጠረዥ 3.3 የሽንኩርት አመራረት የጊዜ ሠሌዳ
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ነጭ ሽንኩርት (Allium sativum L.)

4.1 የነጭ ሽንኩርት ሰብል ጠቀሜታ
ነጭ ሽንኩርት ለምግብነት፣ ለቅመማ ቅመምነትና ለመድሃኒትነት ለዘመናት ጥቅም ሲሰጥ የቆየ
ሰብል ነው፡፡ ነጭ ሽንኩርት በሾርባ፣ በሰላድና በወጥ ወስጥ እየተጨመረ ምግቡ ጥሩ ጣዕም
እንዲኖረው ያደርጋል፡፡ ከዚህም ሌላ ከበርበሬ ወይም ብቻውን ተፈጭቶ በቅመምነት ጥቅም
ላይ ይውላል፡፡ በተጨማሪም ፀረ-ፈንገስ እና ፀረ-ባክቴሪያ ንጥረ ነገር በውስጡ ስላለው
ለተለያዩ በሽታዎች ማስታገሻነት እና ፈውስነት ያገለግላል፡፡

4.2 ተስማሚ ስነ-ምህዳር
ከፍታ
•

ነጭ ሽንኩርት በአማካኝ ከ1800-2500 ከባሕር ወለል በላይ ከፍታ ያላቸው
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የአትክልት ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
ደጋማና ወይናዳጋማ ስነ-ምህዳር አካባቢዎች ይስማሙታል፡፡
የዝናብ መጠን
• ነጭ ሽንኩርት በዕድገቱ ወቅት ከ600 ሚ.ሜ. በላይ የዝናብ መጠን ይፈልጋል።
የአየር ሙቀት
•

አማካይ ከ12-24 ዲ.ሴ. የሙቀት መጠን ያላቸው አካባቢዎች ለዕድገቱ
ይስማሙታል፡፡

የአፈር ዓይነት
•
•

ቀለል ያለ አሸዋ ቀመስ የአፈር ዓይነት ይስማመዋል፡፡
ይሁን እንጂ የእርጥበት መጠኑን በመቆጣጠር የመሰንጠቅ ጸባይ ባለው ኮትቻ
አፈርም ጭምር በመስኖ መምረት ይቻላል፡፡

4.3 የአመራረት ቴክኖሎጂዎችና አሰራሮች
4.3.1 ዝሪያዎች
ሠንጠረዥ 4.1 የነጭ ሽንኩርት ዝርያዎች ዝርዝር
ዝርያ

ልዩ ባህርይ

ጸዳይ
ቢሾፍቱ ነጭ
ቆርቾ

ወይን ጠጅ ኮረት ቀለም
ነጭ የኮርት ቀለም፣ ቶሎ ይደርሳል
ወይንጠጅ የኮረት ቀለም፣ እድገቱ
ገዘፍ ይላል
ወይንጠጅ ኮረት ቀለም
ወይንጠጅ የኮረት ቀለም
ነጭ የኩርት ቀለም፣

ኩርፍቱ
ጨለንቆ
ሆለታ
ጨፌ

ምርታማነት
(ኩ/ል በሄ/ር)
85
79-85
75-85

የመድረሻ ጊዜ
(ቀናት)
138
132
138

የዘር ምንጭ
(ማዕከል)
ደብረዘይት
ደብረዘይት
ሲናና

75-85

140

ደብረዘይት

98
66.5
66

132
128
120

ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ
ደብረዘይት
ደብረዘይት

4.3.2 የመደብ/ማሳ ዝግጅት
•
•
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ከተከላ በፊት ማሳው በፀሀያማና ደረቅ ወቅት ታርሶ፣ ተከስክሶና ለስልሶ
የአረም ሥሮችና የተባይ ዕጮች ለፀሀይ መጋለጥ አለባቸው፡፡
ነጭ ሽንኩርት ከመተከሉ በፊት መደብና ቦይ ይዘጋጃል፡፡ የመደቡ ስፋት 20
ሳ.ሜ ሲሆን የቦዩ ስፋት 40 ሳ.ሜ ይሆናል፡፡
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4.3.3 የችግኝ/ዘር ዝግጅት
የዕረፍት ጊዜ
•

ለተከላ የሚዉል ኩርት በደንብ ደርሶ ከተሰበሰበ በኋላ እስከ ሶስት ወሮች
መቆየት አለበት፡፡
• ኩርቶች እንዳይሟሽሱ ሳይፈለፈሉ በቀዝቃዛና ደረቅ ማከማቻ ቆይተዉ የዘር
ወቅት ሲደርስ መፈልፈል አለባቸዉ፡፡
•
ኩርቱ ለተከላ መድረሱ (ማጎንቆል መጀመሩ) ተሰብሮ ታይቶ መረጋገጥ
አለበት፡፡
• ከበሽታ (በተለይ ከስርና ኩርት አበስባሽ) ነፃ የሆነና ያልሟሸሸ መሆን አለበት፡፡
የኩርት መጠን
•

ለተከላ የሚዉል ክፍልፋይ ኩረት መጠን ከ1.5-5 ግ. የሚመዝን መሆን አለበት፡፡
ትንንሽ ኩርቶች ቀጫጫ ኩርትና ዝቅተኛ ምርት ይሰጣሉ፡፡

የዘር መጠን
•

አንድ ሄ/ር መሬት ከሆኑ 8 ኩ/ል መካከለኛ መጠን ያላቸዉ ክፍልፋይ ኩርቶች
ያስፈልጋል፡፡

የተከላ ወቅት
•
•

የክረምት ተከላ እንደ ዝናቡ አመጣጥ ከግንቦት እስከ ሰኔ ወራት ነዉ፡፡
በመስኖ ወይም በመስኖ የሚታገዝ ከሆነ ከነሀሴ ጀምሮ ባሉት ወራት መትከል
ይቻላል፤ ነገር ግን ምርቱ የሚደርስበት (የሚሰበሰብበት) ወቅት የዝናብ ወቅት
እንዳይሆን ማቀድ ያሻል፡፡

4.3.4 አዘራር/አተካከል
•

ኩርቶቹ እንደ ወቅቱ እርጥበት ሁኔታ 40 ሳ.ሜ የቦይ ስፋት፣ 20 ሳ.ሜ የመደብ
ስፋት ባለዉ መደብ በመደቡ በሁለቱም ጎኖች ጠርዝ/መሰረት በመስመሮች
መካከል 20 ሳ.ሜ በኩርቶች መካከል 5 ሳ.ሜ ተራርቀዉ፣ ከ3-4 ሳ.ሜ ጠልቀዉ
መተከል አለባቸዉ፡፡

የሰብል ፈረቃ
•
•

ነጭ ሽንኩርት ከሚዛመዱት የሽንኩርት ቤተሰብ ሰብሎች (ቀይ፣ ባሮ ሽንኩርት)
ጋር በአንድ ማሳ ላይ አከታትሎ መተከል የለበትም፡፡
ነጭ ሽንኩርትን ከቲማቲም፣ በርበሬ፣ ጎመን፣ ጥራጥሬ እና ብርዕና አገዳ
ሰብሎች ጋር አፈራርቆ ማምረት ይቻላል፡፡

4.3.5 የመስኖ ዉሀ አጠቃቀም
•

የመስኖ ዉሀ አጠቃቅም እንደ ስነ-ምህዳሩ ሁኔታና የአፈሩ ዓይነት ይለያል፡፡

53

የአትክልት ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
•

መጀመሪያ ኩርቱ ሲተከል መሬቱ በሚገባ ዉሃ መጠጣት አለበት፡፡
ቀጥሎም በሞቃት አየርና በቀላል አፈር በየ5 ቀኑና በጥቁር አፈርና ቀዝቃዛ
አካባቢዎች በየሳምንቱ የመስኖ ዉሀ ማጠጣት ያስፈልጋል፡፡

4.3.6 አረምና ኩትኳቶ
•

•

የአረም መከላከል ሥራ ተክሉ መብቀል እንደ ጀመረ ወዲያውኑ መካሄድ
ይኖርበታል፡፡ ከአረም ሥራ ጎን ለጎን ላይ ላዩን በጥንቃቄ ቀላል ኩትኳቶ
በማካሄድ የተክሉን ሥር አፈር ማስታቀፍ ያስፈልጋል፡፡
እንደ አረሙ ብቅለትና ብዛት ኩርቶች እንዳይቆስሉ ጥንቃቄ በማድረግ ከ3-4
ጊዜ መኮትኮት ያስፈልጋል፡፡

4.3.7 የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም
•
•
•

•

የማዳበሪያ መጠን እንደ የአፈሩ አይነት የሚለይ ቢሆንም በአጠቃላይ ጥቅም
ላይ ያለዉ የማዳበሪያ
200 ኪ.ግ ዳፕ በተከላ ወቅት ኩርቱ ከመተከሉ በፊት በሚዘጋጀዉ ቦይ
ይዘራል፡፡
በተጨማሪ 150 ኪ.ግ ዩሪያ ለሁለት ከፍሎ ግማሹን አብዛኛዉ ኩርት ከበቀለ
ከሳምንት በኋላ ቀሪዉን ግማሽ ደግሞ የመጀመሪያዉ ዩሪያ ከተጨመረ
ከወራት በኋላ ከተክሎቹ መስመር 5 ሳ.ሜ ያህል ርቆ ቦይ በመክፈት መጨመር
ያስፈልጋል፡፡
አፈሩ በተፈጥሮ ማዳበሪያ (በፍግ) የዳበረ ከሆነ ግን የማዳበሪያዉን መጠን
መቀነስ ይቻላል፡፡

4.3.8 የሰብል ጥበቃ
4.3.8.1 በሽታ
የነጭ ሽንኩርት ዋግ (Rust)
•

ይህ በሽታ ነጭ ሽንኩርት በሚመረትባቸው ደጋማ አካባቢዎች በመስፋፋት
የምርትና የጥራት ጉዳት በማስከተል ይታወቃል፡፡
• ለበሽታው መስፋፋት ዋነኛ ምከንያቶች ከፍተኛ የዝናብ መጠን፤የአፈር
እርጥበትና አሁን በምርት ላይ ያሉት ዝርያዎች በሽታ የመቋቋም አቅማቸው
አናሳ መሆን ይጠቀሳሉ፡፡
የበሽታው ምልክቶች
•
•
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የዚህ በሽታ መለያ ምልክቱ በቅጠሉ ላይ የሚታዩ ቢጫ ቀለም ያላቸው ወይም
ዝገት የሚመስል የፈንገስ እድገት ነው፡፡
በሽታውን በወቅቱ መከላከል ካልተቻለ ቅጠሎቹን በማድረቅ ከፍተኛ የምርትና
የጥራት ቅነሳን ያስከትላል፡፡
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ሥዕል 19 በዋግ በሽታ የተጠቃ ነጭ ሽንኩርት

•

ቀይ ሽንኩርት ላይ የተጠቀሱት በሽታዎች ነጭ ሽንኩርትን በማጥቃት
ይታወቃሉ፡፡ ስለዚህ ለቀይ ሽንኩርት የተገለጹት መረጃዎች በሙሉ ለነጭ
ሽንኩርትም ሊያገለግሉ ይችላሉ፡፡

4.3.8.2 ተባይ
•

የነጭ ሽንኩርት ተባዮች ከፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ተባዮች ጋር ተመሳሳይ ስለሆኑ
በዚሁ ሰብል ስር ይመለከቱ፡፡

4.3.9 የምርት አሰባሰብና ድህረ-ምርት አያያዝ
የምርት አሰባሰብ
•

የነጭ ሽንኩርት ምርት ለመሰብሰብ መድረሱ የሚታወቃው አብዛኛው ቅጠሉ
ወደ ቢጫነት መቀየር ሲጀምር ወይም ከ50-75 በመቶ ያህል ቅጠሉ ማውደቅ
ሲጀምር ነው፡፡
• በተጨማሪም እንደ ወቅቱና ዝርያ ሁኔታ በተተከለ ከ4-5 ወራት ባላው ጊዜ
ውስጥ ይደርሳል፡፡
ማጠገግና መቁረጥ
•
•

ምርት ከተሰበሰበ በኋላ ለሳምንት ያህል ጥላ ስር መጠገግ አለበት፡፡
የተሰበሰበዉን ተክል ስር ሙሉ በሙሉ፣ ቅጠሉ ደግሞ ከኩርቱ በ5 ሳ.ሜ ከፍ
ብሎ መቁረጥ ያስፈልጋል፡፡
የድህረ-ምርት አያያዝ
•

ምርት ከተሰበሰበ በኋላ ኮረቱ ሳይበላሽ እንዲቆይ ለማድረግ ለአንድ ሳምንት
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•

ያህል ጊዜ በጥላ ሥር ማጠገግ ያስፈልጋል፡፡
ቅጠሉን ከኩርቱ ሳይቆርጡ በማንጠልጠል፣ ወይም ከሽቦ ወይም ከእንጨት
በተሰራ አልጋ አየርና በቂ ብርሃን በሚያስገባ መጋዘን እስከ 6 ወር ያለ ብልሽት
ማቆየት ይቻላል፡፡

4.4 የሰብል አመራረት የጊዜ ሰሌዳ

x
x
x
x
x

ግንቦት

ሚያዝያ

መጋቢት

የካቲት

ታህሳስ

ጥር
S
S
S
S

S
S
S
S

S
S
S

S
S
S

S
S
S
S
S

ነሐሴ

x
x
x
x
x

S

ሓምሌ

x
x
x

x = ለክረምት ወራት፣ s = ለበጋ ወራት
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ህዳር

S
S
S

ሰኔ

ዘር ዝግጅት
ማሳ ዝግጅት
ተከላ
ማደበሪያ መጨመር
ውሃ ማጠጣት
ማረምና መኮትኮት
የበሽታ፣ነፍሳትና ተባይ ቁጥጥር
ምረት መሰብሰብ
ምርት ግብይት

ጥቅምት

የሥራዎች ዝርዝር

መስከረም

ሠንጠረዥ 4.2 የነጭ ሽንኩርት አመራረት የጊዜ ሰሌዳ

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
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2009

የአበሻ ቀይ ሽንኩርት

(Allium cepa var. ascalonicum)

5.1 የአበሻ ቀይ ሽንኩርት ሰብል ጠቀሜታ
የአበሻ ቀይ ሽንኩርት በአንድ መሰረተ ግንድ ላይ የበቀሉ በርካታ ኩርቶች አሉት፡፡ አብዛኛዉን
ጊዜ የሚባዛዉ በኩርት ሲሆን በቅርቡ በምርምር በተገኙ ዝርያዎች በዘር ማምረት ይቻላል።
በኢትዮጵያ ኩርቱ ለምግብ ማጣፈጫነት ያገለግላል፣ ቅጠሉ ደግሞ በርበሬ ለማዘጋጀት
ይጠቅማል፡፡

5.2 ተስማሚ ስነ-ምህዳር
ከፍታ
•

ከባህር ወለል በላይ ከ1600-2400 ሜትር ከፍታ ያላቸዉ አካባቢዎች
ይስማሙታል፡፡
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የአትክልት ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
የዝናብ መጠን
• ተክሉ በዕድገት ወቅት ከ600-700 ሚ.ሜ. ዝናብ ይፈልጋል፡፡
የአየር ሙቀት
•

የሙቀት መጠናቸዉ ከ15-30 ዲ.ሴ. በሆኑ አካባቢዎች የአበሻ ቀይ ሽንኩርትን
ለማምረት ተስማሚ ናቸዉ፡፡

የአፈር ዓይነት
•

የአበሻ ቀይ ሽንኩርት ኮምጣጣነቱ ከ6.0-7.0 የሆነ ቀላል /sandy loam/ አፈር
ይስማማዋል፡፡ በጥሩ እንክብካቤ በኮትቻ አፈር ላይም ጥሩ ምርት ይሰጣል፡፡

5.3 የአመራረት ቴክኖሎጂዎችና አሰራሮች
5.3.1 ዝርያዎች
ሠንጠረዥ 5.1 የአበሻ ቀይ ሽንኩርት ዝርያዎች ዝርዝር
ምርታማነት
(ኩ/ል
በሄ/ር)

የመድረሻ
ጊዜ
(ቀናት)

የዘር ምንጭ
(ማዕከል)

ቀይ፣ ትልልቅ ኩርት

250

120

ደብረዘይት

ነጌሌ

ቀይ በጣም ትልልቅ፣ ጥቂት
ኩረት

250

120

ደብረዘይት

ምንጃር

ደማቅ ቀይ፣ አነስኛ መጠን፣
በርካታ ቁጥር ያላቸዉ ኩርቶች፣
ለቆላ አካባቢ ይስማማል

250

110

ደብረዘይት

በእዉነተኛ ዘር

የሚባዙ ዝርያዎች

የራስ

ቀይ፣ ትልልቅ ኩርት

250-300

110

መልካሳ

ዲ.ዜድ.ኤ.አር.
ሲ-91-2ቢ

ደማቅ ቀይ፣ ትልልቅ ኩርት፣
ፈጣን እድገት

400

150

ደብረዘይት

ዲ.ዜድ.ኤ.አር.ሲ157-1ቢ

ደማቅ ቀይ፣ መካከለኛ መጠን
ኩርት

340

125

ደብረዘይት

ዝርያ

ልዩ ባህርይ

በኩርት የሚባዙ

ዝርያዎች

ሁሩታ

በኩርት የሚራቡ የአበሻ ቀይ ሽንኩርት አመራረት ከዚህ በታች በዝርዝር ቀርቧል፡፡ በዘር
የሚራቡ ዝርያዎች አመራረት ከፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ በዚሁ ሰብል ላይ
የተፃፈዉን የአመራረት ዘዴ ይመልከቱ፡፡
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5.3.2 የመደብ/ማሳ ዝግጅት
•

ከተከላ በፊት ማሳው በፀሀያማና ደረቃማ ወቅት ታርሶ፣ ተከስክሶና ለስልሶ
የአረም ሥሮችና የተባይ ዕጮች ለፀሀይ መጋለጥ አለባቸው፡፡

5.3.3 የችግኝ/የዘር ዝግጅት
•
•
•

ለዘር የሚዉል ኩርት የሽልብታ ጊዜዉን ለመጨረስ ከተሰበሰበ በኋላ ለአንድ
ወር ያህል በምቹ መጋዘን መቆየት አለበት፡፡
ለተከላ የሚዉሉ ኩርቶች ተፈልፍለዉ የበሰበሱና የሟሸሹ መወገድ አለባቸዉ።
መካከለኛ (25-35 ሚ.ሜ) መጠን ያላቸዉ ኩርቶች ተመርጠዉ መዘጋጀት
አለባቸዉ፡፡ ከዚህ የበለጠ ወይም ያነሰ መጠን ያላቸዉ ለመብል መዋል
አለባቸዉ፡፡

የዘር መጠን
•

የአበሻ ቀይ ሽንኩርት በአብዛኛዉ የሚባዛዉ በኩርት ነዉ፡፡ ነገር ግን በኩርት
ማባዛት እስከ 12 ኩ/ል ለዘር የሚሆን ኩርት ያስፈልጋል፡፡

የዘር ወቅት
•
•
•
•

በአብዛኛዉ አካባቢዎች የክረምት የተከላ ወቅት ከግንቦት እስከ ሰኔ ባለዉ ጊዜ
ነዉ፡፡
የበልግ ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎች በመጋቢት ወር ይተክላሉ፡፡
በመስኖ ከነሐሴ መጨረሻ ሳምንት ጀምሮ በማንኛዉም ጊዜ መትከል የሚቻል
ሲሆን ምርቱ ከዝናብ መምጫ ወቅት ቀደም ብሎ ተሰብስቦ መጠናቀቅ አለበት።
የምርት መድረሻ ወቅት በዋና ዋና የህዝብ በአላት እንዲዉል ማቀድ ጥሩ ገበያና
ዋጋ ሊያስገኝ ይችላል፡፡

5.3.4 አዘራር/አተካከል
•
•
የሰብል ፈረቃ
•
•

የአበሻ ቀይ ሽንኩርት ኩርት የቦዩ ስፋት 40 ሳ.ሜ.፣ የመደቡ ስፋት (በመስመሮች
መካከል) 20 ሳ.ሜ.፣ በኩርቶች መካከል ደግሞ 10-15 ሳ.ሜ. ተራርቆ ይተከላል።
የኩርቱ አናት ቀና ብሎና ከ3 - 4 ሳ.ሜ. ወደ መሬት ጠልቆ መተከል አለበት፡፡
የአበሻ ቀይ ሽንኩርት ከሚዛመዱት የሽንኩርት ቤተሰብ ሰብሎች (ቀይ፣ ነጭ፣
ባሮ ሽንኩርት) ጋር በአንድ ማሳ ላይ አከታትሎ መተከል የለበትም፡፡
የአበሻ ቀይ ሽንኩርት ከቲማቲም፣ በርበሬ፣ ጎመን፣ ጥራጥሬ እና ብርዕና አገዳ
ሰብሎች ጋር አፈራርቆ ማምረት ይቻላል፡፡
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5.3.5 የመስኖ ዉሀ አጠቃቀም
•

•

የመስኖ ዉሀ አጠቃቅም እንደ የስነ-ምህዳሩ ሁኔታና የአፈሩ ዓይነት ይለያል፡፡
መጀመሪያ ኩርቱ ሲተከል/ችግኙ ሲዛወር መሬቱ በሚገባ ዉሃ መጠጣት
አለበት።
ቀጥሎም በሞቃት አየርና በቀላል አፈር በየ5 ቀኑና በጥቁር አፈርና ቀዝቃዛ
አካባቢዎች በየሳምንቱ የመስኖ ዉሀ ማጠጣት ያስፈልጋል፡፡

5.3.6 አረምና ኩትኳቶ
•

•

የአረም መከላከል ሥራ ተክሉ መብቀል እንደ ጀመረ ወዲያውኑ መካሄድ
ይኖርበታል፡፡ ከአረም ሥራ ጎን ለጎን ላይ ላዩን በጥንቃቄ ቀላል ኩትኳቶ
በማካሄድ የተክሉን ሥር አፈር ማስታቀፍ ያስፈልጋል፡፡ ይህም ኩርቱ ቀለሙን
እንዳይበልዝ ይረዳዋል፡፡
እንደ አረሙ ብቅለትና ብዛት ኩርቶች እንዳይቆስሉ ጥንቃቄ በማድረግ ከ3-4
ጊዜ መኮትኮት ያስፈልጋል፡፡

5.3.7 የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም
•
•
•

•

የማዳበሪያ መጠን እንደ የአፈሩ አይነት የሚለይ ቢሆንም በአጠቃላይ ጥቅም
ላይ ያለዉ የማዳበሪያ
200 ኪ.ግ ዳፕ በተከላ ወቅት ኩርቱ ከመተከሉ በፊት በሚዘጋጀዉ ቦይ
ይዘራል፡፡
በተጨማሪ 150 ኪ.ግ ዩሪያ ለሁለት ከፍሎ ግማሹን አብዛኛዉ ኩርት ከበቀለ
ከሳምንት በኋላ ቀሪዉን ግማሽ ደግሞ የመጀመሪያዉ ዩሪያ ከተጨመረ
ከወራት በኋላ ከተክሎቹ መስመር 5 ሳ.ሜ ያህል ርቆ ቦይ በመክፈት መጨመር
ያስፈልጋል፡፡
አፈሩ በተፈጥሮ ማዳበሪያ (በፍግ) የዳበረ ከሆነ ግን የማዳበሪያዉን መጠን
መቀነስ ይቻላል፡፡

5.3.8 የሰብል ጥበቃ
5.3.8.1 በሽታ
•

የአበሻ ቀይ ሽንኩርት በሽታዎች ከፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት በሽታዎች ጋር
ተመሳሳይ ስለሆኑ በዚሁ ሰብል ስር ይመለከቱ፡፡

5.3.8.2 ተባይ
•
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5.3.9 የምርት አሰባሰብና ድህረ-ምርት አያያዝ
የምርት አሰባሰብ
•

የአበሻ ቀይ ሽንኩርት እንደ የዝርያዉ ዓይነትና እንደ ተመረተበት ስነምህዳር
ሁኔታ ከ110-120 ቀናት ለመሰብሰብ ይደርሳል፡፡
• የምርቱ መድረስ የሚታወቀው የደረሱ ተክሎች ከኩርት በላይ ያለዉ አንገታቸዉ
ይላላል፣ ቅጠላቸዉ ወደ ቢጫ ይለወጣል፣ ይወድቃል፡፡
• የደረሰ ምርት በደረቅ ወቅት ተሰብስቦ መጠገግ አለበት፡፡
ማጠገግና መቁረጥ
•
•

ምርት ከተሰበሰበ በኋላ ለሳምንት ያህል ጥላ ስር መጠገግ አለበት፡፡
የተሰበሰበዉን ተክል ስር ሙሉ በሙሉ፣ ቅጠሉ ደግሞ ከኩርቱ በ5 ሳ.ሜ ከፍ
ብሎ መቁረጥ ያስፈልጋል፡፡
የድህረ-ምርት አያያዝ
•
•

•
•
•

የአበሻ ቀይ ሽንኩርት ምርት ቶሎ ስለሚበላሽ አብዛኛዉ ምርት ማሳ ላይ እያለ
ይሸጣል፡፡ ለተከላ የሚዉለዉ ደግሞ ለአጭር ጊዜ ይከማቻል፡፡
በደረቅ ወቅት የተሰበሰቡና የተቆረጡ ኩርቶችን ከሽቦ ወይም ከእንጨት
በተሰራና አየርና ከፊል ብርሃን በሚገባ በሚንሸራሸርበት መጋዘን ከ3-4 ወራት
ያህል ማከማቸት ይቻላል፡፡
በሌላ መልኩ ኩርቶች ሳይቆርጡ ጎን ለጉን ማንጠልጠል ይቻላል፡፡
በዘመናዊ ማከማቻ በ0 ዲ.ሴ ቅዝቃዜና በ60% የእርጥበት መጠን ከ5-8 ወራት
ማከማቸት ይቻላል፡፡
በጆንያ የሚከማች የአበሻ ቀይ ሽንኩርት አየር በቀላሉ ስለማያገኝና ስለሚቆስል
ቶሎ ይበቅላል፣ ይበሰብሳል፡፡
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ጥቅል ጎመን

(Brassica oleracea var. capitata)

6.1. የጥቅል ጎመን ሰብል ጠቀሜታ
•

•
•

የጥቅል ጎመን ተክል መሠረቱ የቀዝቃዛው አውሮፓ ክፍል በመሆኑ ቅዝቃዜን
የመቋቋም ችሎታው ከፍተኛ ነው፡፡ ከዚህም ጋር በተያያዘ የተክሉን ዘር
በመዝራት እዚያው የበቀለበት ቦታ ላይ ሆኖ መልሶ ፍሬ ለመስጠት ሁለት
የዕድገት ወቅቶችን ማሳለፍ ይኖርበታል፡፡
በመሆኑ ጥቅል ጎመን ሁለት ወቅት ከረም (Biennial plant) ክፍል ይመደባል፡፡
ሰብሉ ጥቅጥቅ ወይም ላላ ያለ የሚጠቀለል ራስ ሲኖሩት ከፍተኛ የቫይታሚን
ሲ፣ ሚኒራልና ደይተሪ ፋይበር ይገኙበታል፡፡ ዝርያዎች እንደ የመጠናቸው፣
ቅርጽ፣ የቅጠሎች መልክ (ቀይ ወይም አረንጓዴ) መጠን፣ ቅርጽና ሸካራነት/
ልስላሴ ይለያያሉ፡፡
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6.2. ተስማሚ ስነ-ምህዳር
የአየር ንብረት
ከፍታ፡- ጥቅል ጎመን በአብዛኛው ከባህር ወለል ከ2000 ሜትር በላይ ተስማምቶት
ይመረታል።
የአየር ሙቀት፡- ለሰብሉ ዕድገት ከ10-25 ዲ.ሴ. ተስማሚ ሲሆን፤ተክሉ የተስተካከለ ዕድገት
ኖሮት ቅጣሉን ለመጠቅለል በአማካኝ 24 ዲ.ሴ. ካገኘ የተሻለ ምርት ይሰጣል፡፡
ዝናብ፡- ሰብሉ የተሻለ ምርት ለመስጠት በቂ የዝናብ መጠንና ስርጭት ይፈልጋል፡፡
የአፈር ዓይነት፡- የአፈርን እርጥበት ጠብቆ መቆየት የሚችል በብስባሽ አካል የዳበረ አፈር ሆኖ
በውስጡ አየርና ውሃ እንደ ልብ ማስተላለፍ የሚችል የአፈር ዓይነት ይወዳል፡፡ በተለይም
ከፍተኛ ዝናብ በሚዘንብበት ቦታ አሸዋማ ቀመስ አፈር ይፈልጋል፡፡ የአፈሩ ጣዕም / PH/ ከ6.5 - 6.8 ነው፡፡

6.3. የአመራረት ቴክኖሎጂና አሰራሮች
6.3.1. ዝርያዎች
ሠንጠረዥ 6.1 ዲቃላ ያልሆኑ የጥቅል ጎመን ዝርያዎች ዝርዝር፣መለያ ባህሪያትና ምርታማነት
ተ.ቁ የዝርያ ስም

የዘር ምንጭ

የመድረሻ
ጊዜ(ቀናት)

ምርታማነት
የዝርያው ልዩ ባህሪ
(ኩ/ሄ)

1

ኮፐንሀገን ማርኬት

አትክልት ዘር
ነጋዴዎች

110

300-400

2

አርሊ ድረም ሄድ

አትክልት ዘር
ነጋዴዎች

90

-

ክብ ቅርጽ ያለው፤ ቅጠሉ
ደማቅ አረንጓዴ የሆነ፣
ከወደ አናቱ ትንሽ ጠፍጠፍ
ያለ፣ቅጠሉ ፈገግ ያለ አረንጓዴ
መልክ አለው፣

ሠንጠረዥ6.2 ዲቃላ የጥቅል ጎመን ዝርያዎች ዝርዝር፣መለያ ባህሪያትና ምርታማነት
ተ.ቁ የዝርያ ስም
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1

ላንዲኒ

2

ግሎሪያ

አስመጪ
ካምፓኒ

የመድረሻ ምርታማነት
የዝርያው ልዩ ባህሪ
ጊዜ(ቀናት)
(ኩ/ሄ)
ክብ ቅርጽ ያለው፤ቅጠሉ ነጣ ያለ አረንጓዴ
የሆነ፣ጥቅጥቅ ያለ ራስ ያለው፣ፈጥኖ ደራሽ፣
ግሪን ላይፍ
60
700
4 ኪ.ግ ድረስ የሚመዝን ራስ ይሰጣል፡፡
በአንጻራዊው ምርቱ ለራጅም ጊዜ ሊቆይ
ይችላል፡፡
ቅጠሉ ሰማያዊ አረንጓዴ፣ ጥቅጥቅ ያለ ራስ፣
ሲንጄንታ
80-90
750
በአማካይ 2.1 ኪ.ግ የሚመዝን ራስ ይሰጣል፡፡

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

3

ባንደንግ

ማርቆስ

4

ኬ 500

ግሪን ላይፍ

5
6

ኦክዘይለስ
ቪክቶሪያ

7

ሮታንዳ

መኮቡ
መኮቡ
ክሮፕ
ግረው

8.

ቶማስ

65-70

650

75

330-390

70-75
70-75

327-436
320-463

85

600-750

80

580-700

ክሮፕ
ግረው

2009

በክፍል ጠፍጣፋ የሆነ የራስ ቅርጽና ነጣ
ያለ አረንጓዴ ቅጠል ያለው፣ ብላክ ሮት
የተባለውን በሽታ የመቋቋም ከፍተኛ ችሎታ
ያለው፣ ከ2- 2.5 ኪ.ግ. የሚመዝን ራስ
ሊሰጥ የሚችል ዝርያ ነው፡፡
የተሻለ የድህረ-ምርት የማቆያ ጊዜ አለው፡፡
የፈንገስ በሽታዎችን ይቋቋማል፡፡
የአፈር ጨዋማነት ባህሪይን ይቋቋማል፡፡
የተሻለ የድህረ-ምርት የመቆያ ጊዜ አለው፡፡
አፈር ወለድ የሆኑ የፉዘሪዬምና ፈንገስ
በሽታዎችን ይቋቋማል፡፡
የተሻለ የድህረ-ምርት የመቆያ ጊዜ አለው፡፡
የፈንገስ በሽታዎችንና ሌሎች ተባዮችን
ይቋቋማል፡፡

ምንጭ ፡- በእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚ/ር የተለቀቁ ዝርያዎች መመዝገቢያ ሰነድ (2011-2015)

6.3.2. የመደብ ዝግጅት
•
•
•

•

የጥቅል ጎመንን ዘር በመደብ በማፍላት ከበቀለ በኋላ ወደ ዋና የማዛመቻ ቦታ
ችግኙን ወስዶ መትከሉ የተሻለ ዘዴ ነው፡፡
ለችግኝ ማፍሊያ የሚመረጥ አፈር ለም የሆና ውሃን በቀላሉ ማስተላለፍ
የሚችል ቅይጥ ወይም አሸዋ ቀመስ ዓይነት አፈር ቢሆን ይመረጣል፡፡
በተጨማሪም ከ10 - 20 ኪ. ግ. የሚመዝን የተብላላ የእንስሳት ፍግ ወይም
ኮምፖስት ስፋቱ 1 ሜትርና ርዝመቱ 5 ሜትር በሆነ መደብ ላይ በመበተን
ከአፈር ጋር እንዲዋሀድ ማድረግ፣
በተዘጋጀው መደብ ላይ አግድም 15 ሳ. ሜትር በማራራቅ መስመር ማውጣት፣

6.3.3. የችግኝ/የዘር ዝግጅት
የዘር መጠን
•
•
•
•

•

ለአንድ ሄክታር መሬት በአማካይ 400 ግራም ዘር ይበቃል፡፡
ዘሩ ተመጥኖ በተሰመረው መስመር ላይ ከተዘራ በኋላ በስሱ አፈር ማልበስ፣
በላዩ ላይ ደረቅ ሣር ጉዝጓዝ በማልበስ ማታ ወይም ጠዋት ውሃ ማጠጣት ፣
የጥቅል ጎመን ችግኝ በትሬይ/ፖት ሲፈላ ሚዲያ ቅንብሩ አንድ እጅ ፍግ/
ኮምፖስት፣ አንድ እጅ አሸዋ/ደቃቅ ቀይ ገረጋንቲ፣ ከሁለት እጅ አፈር ጋር
በመደባለቅ ማዘጋጀት ይቻላል፡፡
እነዚህ ችግኞች በመስክ ላይ ከፍተኛ የመጽደቅ ዕድል ያላቸውና ሩቅ ወደ
ሆነው ቦታም በቀላሉ ሳይጎዱ ሊጓጓዙም ይችላሉ፡፡

65

የአትክልት ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
የዘር ወቅት
•
•

ጥቅል ጎመን በበጋ መስኖ በመጠቀም የሚመረት ከሆነ በተለያዩ ጊዜያት
በመትከል ማምረት ይቻላል፡፡
በዋናው የክረምት ወቅት ለማምረት ሲታሰብ የክረምቱ ዝናብ ከጀመረ በኋላ
ከሰኔ ወር መጨረሻ ጀምሮ ነው፡፡

የዘር ጥልቀት
•

ዘሩን በ1 ሳ.ሜ ጥልቀት መዝራት

ሰብል ማፈራረቅ
•
•

ጥቅል ጐመን ከአበሻ ጐመን ወይንም መሰል ተክሎች በኋላ አከታትሎ
አለመዝራት/አለመትከል ለተባይና ለበሽታ ቁጥጥር ይረዳል.፣
ከሰብሉ በኋላ ሥራሥርና የጥራጥሬ ሰብሎች መዝራት /መትከል ያስፈልጋል፡፡

የማሳ ዝግጅት
•

ጥቅል ጎመን በተደጋጋሚ ታርሶ ወይም በእጅ ተቆፍሮ ለስልሶና ተስተካክሎ
የተዘጋጀ ማሣን ይፈልጋል፡፡
• ስለዚህ እንደ የአካባቢው የአፈር ዓይነትና የአረም ሁኔታ ማሣውን ደጋግሞ
ማረስ ማለስለስ ያስፈልጋል፡
• ማሳዉን በበጋ ማረስ የአረም ዘሮች፣ በሽታ አምጪ ሀዋሳትና ተባዮች በጸሐይ
እንዲሞቱ ይረዳል፡፡
ችግኝ ማለማመድ
•

የተዘጋጀውን ችግኝ ለማዛመት አንድ ሳምንት ሲቀረው በፊት ሲሰጠዉ
የነበረውን ውሀ መጠን በመቀነስና የማጠጫ ቀናቶቹንም በማራራቅ ማላመድ
ይቻላል። ይህም ከመደብ ወደ ማሳ ሲዛወር የሚያገጥመውን ተጽዕኖ
እንዲቋቋም ይረዳዋል፡፡

6.3.4. አዘራር/አተካከል
•
•
•
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የችግኙ ቁመት ከ10 - 15 ሳንቲ ሜትር ቁመት ሲደርስ ወይም ከ3-4 እውነተኛ
ቅጠል ሲያወጣ ወደ ዋናው የማዛመቻ ቦታ ማዛወር ያስፈልጋል፡፡
እንደ ዝርያው መጠን በሁለት መስመሮች መካከል ከ50 - 60 ሳ. ሜትር እና
በተክሎች መካከል ደግሞ ከ30 - 40 ሳ. ሜትር በማራራቅ ችግኝ ይተከላል፡፡
በመስኖ የሚተከል ጥቅል ጎመን ችግኙ ከመዛመቱ አንድ ቀን በፊት ማሳው ውሃ
መጠጣት አለበት፡፡ ነገር ግን አሸዋ ቀመስ ለሆነ አፈር ጠዋት ውሃ አጠጥቶ

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር
•

2009

ከሰዓት በኋላ መትከል ያስፈልጋል፡፡
በመቀጠልም ችግኙ ከተተከለ በኋላ ወዲያውኑ የተመጠነ ውሃ ማጠጣት
ያስፈልጋል፡፡

6.3.5. የመስኖ ዉሀ አጠቃቀም
•
•
•

•

ጥቅል ጎመን በእድገት ወቅት ከ380-500 ሚ.ሜ ውሃ እንደ ቆይታ ጊዜውና
እንደ የአካባቢው የአየር ንብረት ሁኔታ ይፈልጋል፡፡
በተለይ ከፍተኛ የውሃ ፍላጎት የሚያሳየው ወደ መጨረሻዎቹ የእድገት ቆይታ
ወቅት ነው፡፡
የመስኖ ድግግሞሹ ደግሞ የአፈሩ እርጥበት ከ30 - 50% ሲደርስ ድግግሞሹን
በመጨመመር መጠነኛ ውሃ መስጠት የሚስፈልግ ሲሆን ይህም እንደ
የአካባቢው የአየር ንብረት ሁኔታ፣ የአፈር ዓይነትና የሰብሉ የእድገት ደረጃ
ሲወሰን ይህም ከ3-12 ቀናት ልዩነት ውሃ ማጠጣት ሊያስፈልግ ይችላል፡፡
በተለይ በመጀመሪያዎቹ የእድገት ደረጃዎች ወቅት የመስኖ ድግግሞሹ ከ3-5
ቀናት ዝቅ ሊል ይገባል፡፡

6.3.6. አረምና ኩትኳቶ
•
•
•
•

በማሳ ውስጥ የሚታዩ የተለያዩ አረሞችን በወቅቱ ተከታትሎ በእጅ በማረም
ማስወገድ ያስፈልጋል፡፡ ይህ ለተባይና በሽታ ቁጥጥርም ይረዳል፡፡
አረምን በአግባቡ መቆጣጣር የምግብ፣የቦታ፣የፀሐይ ብርሃንና የመሳሰሉት
ሽሚያ ይቀንሳል፡፡
ኩትኳቶም ለተፋጠነ የተክሎች ስር ዕድገትና የተሻሻለ የአየር ዝውውር አፈር
ውስጥ እንዲኖር ይረዳል፡፡
ከተተከለ ከሁለት ሳምንታት ጀምሮ ከ2 - 3 ጊዜ ማረምና መኮትኮት ያስፈልጋል።

6.3.7. የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም
•
•

የማዳበሪያ ዓይነትና መጠን በአፈሩ የንጥረ ነገር ይዘት ይወሰናል፡፡
ሆኖም ግን 200 ኪ.ግ/ሄ/ር ዳፕ በተከላ ወቅት እና 100 ኪ.ግ/ሄ/ር ዩሪያ ግማሹን
ችግኙ ከተዛመተ ከ3 ሣምንታት በኋላና ቀሪውን ግማሽ ደግሞ ከተተከለ
በ45ኛው ቀን መጨመር ያስፈልጋል፡፡
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6.3.8. የሰብል ጥበቃ
6.3.8.1. የጥቅል ጎመን በሽታዎች

የችግኝ በሽታ (Damping off)
•

ጥቅል ጎመንን በችግኝ ደረጃ በፈንገስና በባክቴሪያ አማካኝነት የሚከሰት የሥር
አበስባሽ በሽታ (Damping off) ሊያጠቃው ይችላል፡፡
• የጎመን ችግኝ በሽታ በመደብ ላይ የሚከሰት ሲሆን ሥሩን በማበስበስ ችግኞቹን
ሙሉ በሙሉ ሊገድላቸው ይችላል፡፡
• በተጨማሪም ይህ በሽታ ዘር ከመብቀሉ በፊት እንዲሞት (pre-emergence
damping off) ሊያስከትል ይችላል፡፡
• በበሽታው የተጠቃ ችግኝ ወደ ዋናው ማሳ ከተዛመተ በቀላሉ በመስፋፋት
ከፍተኛ የምርትና የጥራት ቅነሳን ያስከትላል፡፡
የበሽታው ምልክት
•

የችግኝ በሽታ ዋና ምልክቱ ለአፈር የቀረበው የችግኙ ግንድ ላይ ጥቁር ምልክት
ያሳያል፡፡ የበሽታው የጥቃት መጠን ሲጨምር ችግኙ ሙሉ በሙሉ ሊሞት
ይችላል፡፡

ሥዕል 20 በችግኝ በሽታ (damping off) የተጠቃ የጎመን ችግኝ

የበሽታ መከላከያ ዘዴዎች
•
•
•

ከበሽታ ነጻ መሆኑ የተረጋገጠ ዘር መጠቀም
የችግኝ መደብ ውኃ እንዳያቁር ከፍ አድርጎ ማዘጋጀት
የጎመን ዘር ከመዘራቱ በፊት በተመዘገበ ፀረ-ፈንገስ ኬሚካል ማሸት (Seed
treatment)
• ውኃን መጥኖ ማጠጣት
የጎመን አበስብስ (Black rot)
•
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2009

የምርትና የጥራት ጉዳትን በማስከተል ይታወቃል፡፡
• በሽታው ሁሉንም የጎመን ዝርያዎች በማጥቃት ይታወቃል፡፡
የበሽታው ምልክቶች
•

የጎመን ቅጠል በሽታ የቅጠሎቹ ጫፍ ላይ የማቃጠል ወይም የማድረቅ
እንዲሁም የ‘’V’’ ዓይነት ቅርጽ ይሰራል፡፡ በሽታው የጠቀለለውን ጎመን ካጠቃ
የማበስበስና መጥፎ ጠረን/ሽታ እንዲኖረው በማድረግ ከፍተኛ የምርትና
የጥራት ቅነሳን ያስከትላል፡፡

ሥዕል 21 በጎመን አበስብስ (Black rot) በሽታ የተጠቃ ጎመን

የበሽታ መከላከያ ዘዴዎች
•
•
•

ሰብልን ማፈራረቅ (የጎመን ቤተሰብ ባልሆኑ ሰብሎች)
የመስኖ ውኃን መጥኖ ማጠጣት
የበሽታው ምልክት ሲታይ ኮሳይድ የተባለውንና ሌሎች የተመዘገቡ የኮፕር
ይዘት ያላቸውን ኬሚካሎች መጠቀም ያስፈልጋል፡፡

6.3.8.2. የጥቅል ጎመን ተባዮች
DBM (Diamondback moth)
•

•

የሚያጠቃው የጎመን ዝርያ የሆኑትን ተክሎች ነው፡፡ ዕጩ የተክሉን ቅጠል
ክፍል የሚጎዳ ሲሆን ገና የተፈለፈለው ዕጭ የቅጠሉን የታችኛውን ክፍል
በመመገብ፤ ዕጮቹ የቅጠሉን የላይኛው ቆዳ ውስጥ በመግባት ቅጠሉን
በመቦርቦር ይመገቡና በቅጠሉ ላይ ብርሀን አስተላላፊ ስስ የቅጠል ሽፋን
እንዲፈጠር ያደርጋሉ፡፡
እየጠነከረ የሄደውም ዕጭ እንደዚሁ የቅጠሉን የታችኛውን ክፍል በመመገብ
በቅጠሉ ላይ ቀዳዳ እንዲፈጠር ወይም የተፋቀ ምልክት እንዲኖረው ያደርጋል።
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ሥዕል 22 በ Diamondback moth የተጠቃ ጎመን

ሥዕል 23 የ Diamondback moth የህይወት ዑደት

የህይወት ዑደት
•

•

•

70

ሴቴዋ በአንድ የህይወት ዑደቷ ከ400 በላይ እንቁላሎቹን የምትጥል ሲሆን
እንቁላሎቹም ትንንሽ፤ ነጭ፤ ጠፍጣፋና የእንቁላል ቅርፅ ያላቸው ሲሆን
የሚጣሉትም በቅጠል ላይ አንድ ወይም በአነስተኛ መጠን ነው፡፡
ከእንቁላሉም የሚፈለፈለው ዕጭ ገርጠት ያለ አረንጓዴ ከለርና ከሰውነቱ
የመካከለኛው ክፍል ሰፋ ያለና ሙሉ በሙሉ ሲያድግ 12 ሚ.ሜ ርዝመት
ይኖረዋል፡፡ ዕጮቹም በጣም ፈጣን በመሆናቸው ወደ መሬት የሚወድቁ
ሲሆን የተወሰኑት ግን የሀር ድር ላይ ተንጠልጥለው ይቀራሉ ፡፡
እነዚሁም ዕጮች አራት የግልፍ ደረጃዎች አሏቸው፡፡ ኩብኩባውም በሀር

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

•

2009

ክር ውስጥ የሚኖር ሲሆን ርዝመቱም 9 ሚ.ሜ የሚረዝም ሲሆን ከታችኛው
የቅጠል ክፍልም በመጣበቅ ይቆያሉ፡፡
ኩብኩባውም መጀመሪያ አረንጓዴያማ እያደገ ሲሄድ ደግሞ ቡናማ ቀለም
ይኖረዋል፡፡ ይኸውም ኩብኩባ በአይን በቀላሉ የሚታይ ነው፡፡

የመከላከያ/መቆጣጠሪያ መንገዶች
ቅድመ መከላከል

መከላከያዎች
ሀ. የማሳ አያያዝ
•
•

ጎመንን እንደ ቲማቲም ካሉ አትክልቶች አሰባጥሮ መትከል
በዝናብ መልክ (ስፕሪንክለር) ተክሉን ውሃ የምናጠጣ ከሆነ የምትበራዋ እሳት
እራት እንቁላል እንዳታጥል ከማድረጉ በተጨማሪ ትሉን ከቅጠሉ ላይ ለሞት
ስለሚዳርግ ጉዳቱ እንዲቀንስ ይረዳል

ለ. ስነ-ህይወታዊ ቁጥጥር
•

በደጋ አካባቢ ለሚመረት ጎመን ዲያዴግማ ሰሚክላውዘም (Diadega
semiclausum) የተባለ የተባዩ ጥገኛ ነፍሳት ተባዩን መቆጣጠር ያስችላል፡፡
ይህም መንገድ ጎመን አብቃይ በሆነው የኮፈሌ ደጋማ አካባቢ ተሞክሮ
አጥጋቢ ውጤት አስገኝቷል::

ሐ. ፀረ-ተባይ ኬሚካል
• ሪሞን 10 ፐርሰንት ኢሲ (ኖቫሊሮን)
• ባሲለስ ቱሪንጀንሲስ የተባለ ከባክቴሪያ የሚዘጋጅ ፀረ-ተባይና
• የደቀቀ የኒም ዛፍ ፍሬን መጠቀም
የጎመን ክሽክሽ (Cabbage aphids)
•
•

•
•

ክሽክሽ ጎመንን በመመገብ ቀጥተኛ ጉዳት በጎመን ላይ የሚያደርስ ሲሆን ከዚህ
በተጨማሪም ቫይረስንም ያስተላልፋል፡፡
መጠናቸው ብዙ በሆኑ ክሽክሽ የተጠቃ የጎመን ተክልም ቅጠሉ ይጠቀለላል፤
ትክክለኛ ከለሩ ይለወጣል፤ የተክሉ ዕድገት ይጎተታል በመጨረሻም ተክሉ
ይሞታል፡፡
የጉዳት መጠኑ ከፍተኛ በሚሆንበት ወቅት ክሽክሽ የማር ፈሳሽ (honeydew)
ስለሚያመነጩ ፈንገስ እንዲያድግ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል፡፡
ይህም የተክሉን ጥራት ይቀንሳል፡፡ ጉልምሱ የጎመን ክሽክሽ ርዝመት ከ16 - 2.8
ሚ.ሜ ሲሆን ከለሩም ግራጫማ - አረንጓዴ ይኖረዋል፡፡
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ሥዕል 24 የጎመን ክሽክሽ በጎመን ተክል ላይ

ሥዕል 25 በክሽክሽ ተባይ የተጎዳ ጎመን

የመከላከያ/መቆጣጠሪያ ዘዴዎቹ
ቅድመ መከላከል
•
•

ምርት ከተሰበሰበ በኋላ ተረፈ ምርቱን ከማሳው ላይ ወዲያውኑ ማስወገድ፤
የጎመን ተክልን ከጥራጥሪ ተክሎች ጋር ቀላቅሎ መትከል (ባቄላ)

ኬሚካል ባልሆኑ መከላከያ ዘዴዎች
•
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በፀረ - ነፍሳት ኬሚካል በመጠቀም
•
•
•
•

Agro-Thoate 40% EC (Dimethoate 40%)
Closer 240SC (Sulfoxaflor)
Phonix 5%EC (Lambda-cyhslothrin)
Sarikas (Dimethoate 40%w/v)

የፀረ - ተባይ አረጫጨት መመሪያ
•
•
•
•
•

•
•

ፀረ - ተባይ በሚቀነባበርበት ጊዜ ውሃው ንፁህ መሆኑን ማረጋገጥ፤
የመርጫ መሳሪያው በተገቢው መልኩ መዘጋጀቱንና መመጠኑን ማረጋገጥ፤
በፀረ-ተባይ አምራች ድርጅቱ የተመከረውን የፀረ - ተባይ መጠንና የማቀነባበሪያ
መመሪያ በሚገባ ይከተሉ፤
ፀረ-ተባይ የሚረጭበትን ጊዜ በትክክል ይምረጡ (ማለትም ጠዋት በማለዳ
ወይም ከሰአት በኋላ የፀሀይ ሙቀት ሲቀንስ)፤
በርጭት ወቅት ተባዩ የሚገኝበትን የተክል ክፍል ሙሉ በሙሉ ማዳረሱን
ያረጋግጡ (ምሳሌ ተባዩ በተክሉ ቅጠል የታችኛው ክፍል የሚገኝ ከሆነ ተባዩን
ሙሉ በሙሉ ኬሚካሉ እንዲያገኘው ማድረግ፤
የተለያዩ የኬሚካል ይዘት ያላቸውን ተባይ ተቆጣጣሪ ንጥረ ነገሮችን በማፈራረቅ
ይጠቀሙ፤
በርጭት ወቅት ተገቢውን ራስን ከፀረ - ተባይ መከላከያ መሳሪያ ይጠቀሙ
(መከላከያ ትጥቆች ኮፍያ፤ የዓይን መነፅር፤ የአፍንጫ መሸፈኛ፤ ቦት ጫማ፤
ቱታ የመሳሰሉት) ናቸው፡፡

6.3.9. የምርት አሰባሰብና ድህረ-ምርት አያያዝ
•
•
•

•
•
•

የአንድ ጥቅል ጎመን ክብደት ከ0.5 - 4.0 ኪሎ ግራም ሊመዝን ይችላል፡፡
በዘመናዊ የአመራረት ዘዴ እንደ ዝርያው ዓይነት ከአንድ ሄክታር ማሳ ላይ
ከ300 - 750 ኩንታል ምርት ማግኘት ይቻላል፡፡
የጥቅል ጎመን ምርት ለስብሰባ መድረሱ የሚታወቀው ቅጠሉን በሚገባ
ጠቅልሎ መጠንከር ሲጀምር ነው፡፡ ምርቱ ሲሰበሰብ የተወሰኑ የታችኞቹን
አቃፊ ቅጠሎችና 2 ሳ.ሜ. ያህል ግንድ ከራስ ጋር በመተው በመቁረጫ ተቆርጦ
ይሰበሰባል፡፡
ንጹህ ምርት እንደ ራሱ መጠንና ቅርጽ ተለይተው በንጹህ የእንጨት/ፕላስቲክ/
ማዳበሪያ ከረጢት/ ተደርጎ ለገበያ ማቅረብ፣
ጥቅል ጎመንን ለረጅም ቀናት ማቆየት ስለማይቻል የተሰበሰበው ምርት ጥቅም
ላይ እንደሚውል ተደርጎ አስቀድሞ መታሰብ አለበት፡፡
ለአጭር ቀናትም ቢሆን የተሰበሰበው ምርት በጣም ቀዝቃዛ፣ደረቅና ነፋሻማ
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•

በሆነ ማቆያ መጋዘን በንጽህና መቀመጥ ይኖርበታል፡፡
ቀዝቃዛ ቤት (4 ዲ.ሴ) ባለው መጋዘን ዉስጥ ምርቱ ሳይበላሽና የንጥረ ነገር
ይዘቱ በጣም ሳይቀንስ ከሁለት ሳምታት በላይ ሊቆይ ይችላል፡፡

6.4 የሰብል አመራረት የጊዜ ሰሌዳ

ነሐሴ

ሓምሌ

ሰኔ

ግንቦት

ሚያዝያ

መጋቢት

የካቲት

ጥር

ታህሳስ

ህዳር

ጥቅምት

በምርት ሂደት የሚተገበሩ
ሥራዎች ዝርዝር

መስከረም

ሠንጠረዥ 6.3 የጥቀል ጎመን የአመራረት ጊዜ ሰሌዳ

ዘር ዝግጅት
x
T
s
s
x
መደብ/ማሳ ዝግጅት
x
T
s
s
x
ማዳበሪያ መጨመር
x
T
s
ዘር መዝራት
x
T
s
ውሃ ማጠጣት
x
x
x
T T T
s
s
s
ማረምና መኮትኮት
x
x
x
T T T
s
s
s
የበሽታ፣ነፍሳትና ተባይ ቁጥጥር
x
x
x
T T T
s
s
s
ምረት መሰብሰብ
s
x
x
T T
s
X= በመስኖ የመጀመሪያ ዙር፣ T = በጋ ወራት በመስኖ የሁለተኛ ዙርና S = በክረምት ወቅት የአመራረት ሂደቶች ያሳያል፡፡
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7

የአበሻ ጎመን (Brassica spp.)

7.1 የአበሻ ጎመን ሰብል ጠቀሜታ
የአበሻ ጎመን ከስኳር ድንችና ከድንች ቀጥሎ በኢትዮጵያ በስፋት የሚመረትና ጥቅም ላይ
የሚውል አትክልት ነው፡፡ የሀበሻ ጎመን ከፍተኛ የቫይታሚን ሲ እና የሚኒራል መጠን አለዉ።

7.2 ተስማሚ ስነ-ምህዳር
ከፍታ
• የአበሻ ጎመን ከቆላ እስከ ደጋ ባሉት የሀገራችን አካባቢዎች ይመረታል፡፡
• ከፍታቸዉ ከባህር ወለል በላይ ከ1600-2800 ሜ. ይስማማዋል፡፡
የአየር ሙቀት
•

አማካይ ሙቀታቸው ከ10-24 ዲ.ሴ ይደርሳል፡፡
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የአፈር ዓይነት
•
•

የሀበሻ ጎመን በአብዛኛዉ በቀላል ቀይ አፈር ላይ የሚመረት ቢሆንም በከባድ
ጥቁር የአፈር ላይም ይመረታል፡፡
ኮምጣጣነታቸዉ ከ6.5 እስከ 7.0 የሆነ አፈር ይስማማዋል፡፡

7.3 የአመራረት ቴክኖሎጂዎችና አሰራሮች
7.3.1 ዝርያዎች
የአበሻ ጎምን እስካሁን በምርመር የተለቀቁ ዝርያዎች ባይኖሩትም በየአካባቢዉ የተላመዱ
የተለያዩ ጥሩ ዝርያዎች ይገኛሉ፡፡
ሠንጠረዥ 7.1 የተለያዩ አካባቢዎች የሚመረቱ የአበሻ ጎመን ዝርያዎች ዝርዘር
ዝርያ/አይነት
የዝቋላ/የጉራጌ ጎመን

የሀገረሰላም/የቡሌ ጎመን

ነጣ ያለ አረንጋዴ
ወይንጠጅ ግንድ፣
ቅጠል
ነጣ ያለ አረንጋዴ
ወይንጠጅ ግንድ፣
ግንድና ቅጠል

የዘር ምንጭ

ምርታማነት
(ኩ/ል በሄ/ር)*

የመድረሻ ጊዜ
(ቀናት)

ወይም
ከርዳዳ

700

30-45 ቀናት

ወይም
ለስላሳ

700

ሀገረሰላም፣
30-45 ቀናት ቡሌ አካባቢ
አርሶአደሮች

ልዩ ባህርይ

ዝቋላ አካባቢ
አርሶአደሮች

*ምርት ለ5 ተከታታይ ወራት ሲሰበሰብ

7.3.2 የማሳ/መደብ ዝግጅት
•
•
•
•

የሀበሻ ጎመን ለማምረት ማሳዉ በደረቅ ወቅት ታርሶ፣ ተከስክሶ፣ አረሙ በሚገባ
ተጎልጉሎ መዉጣት፣
እንደ መሬቱ ተዳፋትነት ስፋታቸው ከ5-10 ሜ. ርዝመታቸዉ ከ10-20 ሜ.
የሚደርሱ ፊላዎች (ብሎኮች) ማዘጋጀት፣
በፊላዎቹ መካከል ከ1-1.5 ሜ. ስፋት ያለው ቦታ ለመጋቢ የውሀ ቦዮችና
መዘዋወሪያ መንገዶች መተው፣
በፊላው/ብሎኩ አግድም በየ60 ሳ.ሜ. ርቀት የጎመን ችግኞች የሚተከሉበት
ቦዮችን ማውጣት

7.3.3 የችግኝ/ዘር ዝግጅት
የዘር መጠን
•
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የዘር ወቅት
•

የሀበሻ ጎመን በአብዛኛዉ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በበልግ መጋቢት እንዲሁም
በክረምት ሰኔ ወር ዝናብ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ መዝራት ይቻላል፡፡
• መስኖ ባለበት በማንኛዉም ጊዜ መዝራት ይቻላል፡፡
ችግኝ አዘገጃጀት
ችግኞችን በመደብ ላይ ማዘጋጀት
•

•
•
•
•
•
•
•

የሀበሻ ጎመን ዘሩን በቀጥታ ማሳ ላይ መዝራት ማልማት የሚቻል ቢሆንም ዘር
መደብ ላይ ዘርቶና ችግኝ አፍልቶ ወደ ማሳ ማዛወር ተመራጭ ነዉ፡፡ ለዚህም
መደቦቹን እንደ ሚከተላዉ ማዘጋጀት ያስፈልጋል፡፡
ስፋቱ 1 ሜ.፣ ርዝመቱ ከ5-10 ሜ የሆኑ መደቦች ማዘጋጀት
በመደቡ አግድም በየ10 ሳ.ሜ. ርቀት 5 ሳ.ሜ ጥልቀት ያላቸው መስመሮች
ማስመር፣
በ1 ካሬ ሜትር 20 ግራም ዳፕና 10 ግራም ዩሪያ ስሌት መዝራት፣
ዘሩን በመስመሩ ወስጥ ከ2-3 ሳ.ሜ አራርቆ መዝራት፣
መደቡን ደረቅ ሳር ማልበስና በመጠኑ ውሀ የአፈሩን እርጥበት እየተቆጣጠሩ
በባለ ወንፊት ችግኝ ማጠጫ ባልዲ ማጠጣት፣
ችግኞቹ ከበቀሉ ከሳምንት በኋላ በመካከላቸው ከ2-3 ሳ.ሜ ርቀት እንዲኖራቸው
አድርጎ ደካማ ችግኞችን በመቀነስ ማሳሳት፣
አረምን፣ በሽታንና ተባይን እየተቆጣጠሩ ችግኞቹን በመንከባከብ አንድ ወር
ሲሞላቸው ወይም ከ3-4 እዉነተኛ ቅጠሎች ሲያበቅሉ ዉሀ ቀስ በቀስ እየቀነሱ
ማጠንከር፣

ችግኝ በፕላስቲክ ችግኝ ማፍያ ማዘጋጀት
•

•
•
•
•

በአንድ የፕላስቲክ ችግኝ ማፍያ (cell tray) 84-128 ችግኞችን ማፍላት
የሚቻል ሲሆን ችግኞችን በቀላሉ ከተዘሩበት አፈር/ሜዲያ ጋር ማዛወር
ይቻላል፡፡ ስለዚህ ችግኞችን ሳይጎዱ ማጓጓዝ፣ ያለጉዳት ማዛወርና ማፅደቅ
ይቻላል፡፡
ለችግኝ ማፍያ የሚሆነዉ ማብቀያ አፈር (1እጅ አሸዋ፣ 2 እጅ ለም አፈር፣ 1 እጅ
የተብላላ ፍግ) ማዘጋጀት፣
የተዘጋጀዉን አፈር ፕላስቲክ ችግኝ ማፍያዉ ዉስጥ መሙላትና መሬት ወይም
ጠረጴዛ ላይ መደርደር፣
በአንድ ሴል አንድ ዘር ከ1-2 ሳ.ሜ ጥልቀት መዝራትና በማብቀያ አፈሩ መሸፈን፣
የችግኝ ማፍያዉ ጥልቀት ስለሌለዉ ጧትና ማታ እርጥበቱን እየተቆጣጠሩ
በባለወንፊት ባልዲ ዉሀ ማጠጣት፣
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የአትክልት ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
•

ችግኞቹ ለመዛወር ሳምንት ሲቀራቸዉ ጀምሮ ዉሀ ቀስ በቀስ እየቀነሱ ማጠንከር

7.3.4 አዘራር/አተካከል
•
•
•

ከላይ ቀደም ብሎ እንደ ተዘረዘረዉ በተዘጋጀዉ ማሳ/መደብ ከተከላ በፊት
ማሳዉን ዉሀ በሚገባ ማጠጣት፣
ችግኞች ከመደብ ሳይነቀሉ በፊት ውሀ ማጠጣትና መደቡን ማለስለስ፣
በቀኑ ቀዝቃዛ ሰዓት ችግኞቹን በጥንቃቄ ነቅሎ በተዘጋጀዉ ማሳ በመስመሮች
መካከል 60 ሳ.ሜ እና በተክሎች መካከል 30-40 ሳ.ሜ. አራርቆ መትከል

የሰብል ፈረቃ
•
•

የሀበሻ ጎመን ከሚዛመዱት የጎመን ቤተሰብ ሰብሎች (ጥቅል ጎመን፣ ጎመን ዘር)
ጋር በአንድ ማሳ ላይ አከታትሎ መተከል የለበትም፡፡
የሀበሻ ጎመን ከቲማቲም፣ በርበሬ፣ ሽንኩርት ዝርያዎች፣ ጥራጥሬ እና ብርዕና
አገዳ ሰብሎች ጋር አፈራርቆ ማምረት ይቻላል፡፡

7.3.5 የመስኖ ዉሀ አጠቃቀም
የመስኖ ዉሀ
•

የሀበሻ ጎመን ችግኝ ወደማሳ ተዛዉሮ እስኪፀድቅ ድረስ (ከ3-4 ሳምንታት)
በሳምንት ሁለት ጊዜ ከዚያ በኋላ ደግሞ እንደ የአፈሩና አየሩ ሁኔታ ከ5-7 ቀናት
ዉስጥ አንዴ የመስኖ ዉሀ መጠጣት አለበት፡፡

7.3.6 አረምና ኩትኳቶ
•

ችግኝ ከተዛወረ ከሁለተኛው ሳምንት ጀምሮ የአረሙ ዕድገት እየታየ በየሁለት
ወይም ሶስት ሳምንታት ማረምና መኮትኮት ያስፈልጋል፡፡

7.3.7 የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም
•

•

የማዳበሪያ መጠን እንደ የአፈሩ ለምነት የሚለያይ ቢሆንም በአጠቃላይ ከ200
ኪ.ግ ዳፕና 200 ኪ.ግ ዩሪያ ማዳበሪያ የተጨመረበት የሀበሻ ጎመን ጥሩ ዕድገትና
ምርት ይሰጣል፡፡
ከተለያዩ አብቃይ አከባቢዎች ልምድ እንደሚታወቀው በየወቅቱ በግምት
ግማሽ ኪ.ግ. የተብላላ የከብት ፍግ በየተክሉ ዙሪያ መጨመር ለረዥም ጊዜ
ምርት ለማግኘት ይረዳል፡፡

7.3.8. የሰብል ጥበቃ
7.3.8.1 በሽታ
ጥቅል ጎመን ላይ የተጠቀሱት በሽታዎች የሐበሻ ጎመንንም በማጥቃት ስለሚታወቁ በጥቅል
ጎመን ሥር የተጠቀሱትን በሽታዎችና መከላከያ ዘዴዎች ይመልከቱ፡፡
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7.3.8.2 ተባይ
ጥቅል ጎመን ላይ የተጠቀሱት ተባዮች የሐበሻ ጎመንንም ስለሚያጠቁ በጥቅል ጎመን ሥር
የተጠቀሱትን ተባዮችና መከላከያ ዘዴዎች ይመልከቱ፡፡

7.3.9 የምርት አሰባሰብና ድህረ-ምርት አያያዝ
የምርት አሰባሰብ
•

ሀበሻ ጎመን የቅጠል ምርት ቅጠሉ ሙሉ የዕድገት መጠን ላይ እንደ ደረሰ
በየጊዜው ከግንዱ ላይ ይቀነጠሳል፡፡
• የመጀመሪያ ምርት ችግኙ ከተዛወረ ከአራት ሳምንታት በኋላ መሰብሰብ
ይቻላል፡፡
• ተከታታይ ምርት በየሁለት ወይም ሶስት ሳምንታት ከየተክሉ አንድ ወይም
ሁለት በሚገባ ያደጉ ቅጠሎችን በእጅ በመቀንጠስ መሰብሰብ ይቻላል፡፡
• ምርቱን በቀዝቃዛ ወቅት መሰብሰብና ጥላ ስር ማቆየት ይገባል፡፡
የድህረ-ምርት አያያዝ
•
•

7.4

የሀበሻ ጎመን ቅጠል ምርት ከተሰበሰበ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ስለሚጠወልግ
በአጭር ጊዜ ውስጥ ጥቅም ላይ መዋል አለበት፡፡
የተሰበሰበ ቅጠል ጥቅም ላይ እስኪውል እንዳይጠወልግና መልኩም ቢጫ
እንዳይሆን ቀዝቃዛና ደረቅ ቦታ ከ2-3 ቀናት ላልበለጠ ጊዜ ማሰቀመጥ ይቻላል፡፡
ማቀዝቀዣ ዉስጥ ሳምንት ያህል ሊቆይ ይችላል፡፡

የሰብል አመራረት የጊዜ ሰሌዳ

ሰኔ

ነሐሴ

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

S
S
S
S
x
x
x
x

ግንቦት

ሚያዝያ

መጋቢት

የካቲት

ጥር

ታህሳስ

ህዳር

S

ሓምሌ

ዘር ዝግጅት
ማሳ ዝግጅት
ተከላ
ማዳበሪያ መጨመር
ውሃ ማጠጣት
ማረምና መኮትኮት
የበሽታ፣ነፍሳትና ተባይ ቁጥጥር
ምረት መሰብሰብ
ምርት ግብይት

ጥቅምት

የሥራዎች ዝርዝር

መስከረም

ሠንጠረዥ 7.2 የአበሻ ጎመን አመራረት የጊዜ ሰሌዳ
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x = ለክረምት ወራት፣ s = ለበጋ ወራት
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ሰላጣ (Lactuca sativa L.)

8.1 የሰላጣ ሰብል ጠቀሜታ
ሰላጣ ቅጠሉ በጥሬነት ከቲማቲም፣ ቃሪያና ሽንኩርት ጋር ተቀላቅሎ በሰላድነት ወይም
ከዳቦ ጋር ሳንዱች ተደርጎ ለምግብነት ይዉላል፡፡ከፍተኛ የቫይታሚን (ኤ፣ ሲ፣ ኬ) እና
ሚኒራሎች (ካልሲየምና ፎስፎረስ) መጠን አለዉ፡፡

8.2 ተስማሚ ስነ-ምህዳር
ከፍታ
•

ሰላጣ የቀዝቃዛ ስነ-ምህዳር ሰብል ሲሆን ከፍታቸዉ ከባህር ወለል በላይ 16002200 ሜ. ይስማማዋል፡፡
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የአየር ሙቀት
•
•
•
የአፈር አይነት

የአየር ሙቀታቻዉ ከ10-20 ዲ.ሴ የሚሆኑ ቦታዎች ይስማሙታል፡፡
ከዚህ በላይ ከፍ ያለ ሙቀት የአይሰበርግ ሰላጣ ዝርያ ራሱን እንዳይጠቀልልና
እንዲያብብ ያደርገዋል፡፡ የምርቱ ጣዕም መራራ ይሆናል፡፡
የሰላጣ ዘር ለመብቀል ከ7-27 ዲ.ሴ የአፈር ሙቀት ይፈልጋል፡፡

ሰላጣ ቀላል፣ ዉሀ የማያቁር፣ የተፈጥሮ ብስባሽ በሚገባያለዉና ኮምጣጣነቱ ከ5.5-7.0 የሆነ
አፈር ይስማማዋል፡፡

8.3 የአመራረት ቴክኖሎጂዎችና አሰራሮች
8.3.1 ዝርያዎች
የሰላጣ አይነቶች የተለያዩ ሲሆኑ በሀገራችን በብዛት የሚመረተዉና ቅጠሉን የሚጠቀልለዉ
(አይስበርግ) እና የማይጠቀልል (ሮሚኔ) ዓይነት ዝርያዎች በዚህ ፓኬጅ ተካተዋል፡፡
ሠንጠረዥ 8.1 የሰላጣ ዘርያዎች ዝርዝር
ምርታማነት
(ኩ/ል በሄ/ር)

የመድረሻ
ጊዜ
(ቀናት)

140

60

ረዘም ያለ አረንጓዴ ቅጠል፣
ለሞቃትና ደረቅ አካባቢዎች

125

55

ፔድሮላ

አረንጓዴ ቅጠል፣ ክብ የራስ
ቅርጽ

180

70-80

ጋዋት ኢንተርናሽናል
ቢዝነስ ፒ.ኤል.ሲ

ቦቲዮላ

ቅጠሉ አረንጓዴ፣

129-180

70-80

ጋዋት ኢንተርናሽናል
ቢዝነስ ፒ.ኤል.ሲ

ካርታጄናስ ኤን
ዜድ አፍ 1

ግራጫ አረንጓዴ ቅጠል፣ ክብ
ጠፍጣፋ ቅርፅ ራስ፣ ዳዎኒ
ሚልዲዉ ይቋቋማል፣

300-500

56

ራጂክ ዝዋድሃቲልት
እን ዛድ ሃንዴል
ቢ.ቪ

አቪራም አፍ 1

አረንጓዴ ቅጠል፣ ከ0.3-0.7
ኪ.ግ. የሚመዝን ጠፍጠፍ
ያለ ክብ የራስ ቅርጽ፣ሙቀት
ይቋቋማል

100-130

45-55

ዝርያ

ልዩ ባህርይ

ዲቃላ ያልሆኑ

ዝርያዎች
ለስላሳ ቅጠል፣ ራሱን በመጠኑ
የሚጠቀልል

ግሬት ሌክስ
ፓሪስ አይስላንድ

የዘር ምንጭ
(ማዕከል)
የአትክልት ዘር
ነጋዴዎች
የአትክልት ዘር
ነጋዴዎች
ማርቆስ ፒ.ኤል.ሲ፣

ዲቃላ ዝርያዎች

82

ግሪን ላይን
ፒ.ኤል.ሲ
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8.3.2 የመደብ/ማሳ ዝግጅት
•
•

ለሰላጣ የሚሆን ማሳ በደረቅ ወራት በሚገባ ተደጋግሞ ታርሶ፣ ተከስክሶ፣
ለስልሶና ተስተካክሎ መዘጋጀት አለበት፡፡
20 ሳ.ሜ ከፍታ፣ 1 ሜ ስፋትና እንደየ ተዳፋቱ ሁኔታ እስከ 80 ሜ. ርዝመት
ያለዉ መደብ ማዘጋጅት አፈሩ ልል እንዲሆንና በቂ አየር እንዲዘዋወርበት
ይረዳል፡፡

8.3.3 የችግኝ/ዘር ዘግጅት
የዘር ወቅት
•
•

ሰላጣ ለመድረስ አጭር ጊዜ ስለሚወስድበት ለቅዝቃዜና ለዝናብ በቀላሉ
አይታወክም፡፡
ስለዚህ ዝናብ ወይም መስኖ ባለበት ቦታ በማንኛዉም ወቅት መዝራት/መትከል
ይቻላል፡፡

ዘር መጠን
•

አንድ ሄ/ር ሰላጣ ለማምረት 0.2 ኪ.ግ ዘር ይበቃል፡፡

8.3.4 አዘራርና/አተካከል
•

የሰላጣ ችግኝ ለማፍላት ከላይ በተዘረዘረዉ መንገድ በተዘጋጀ መደብ ላይ በየ15
ሳ.ሜ መስመሮች በማዉጣት ዘሮቹን ከ1-2 ሳ.ሜ አራርቆ መዝራት ያስፈልጋል፡፡
• ችግኞቹ ከ2-3 እዉነተኛ ቅጠል ሲያበቅሉ (ከ20-30 ቀናት ዉስጥ) ለማዛወር
ይደርሳሉ፡፡
• በዋናዉ ማሳ በተዘጋጁ መደቦች አግድም በየ40 ሳ.ሜ መስመር በማዉጣት
ችግኞቹን ከ30 ሳ.ሜ አራርቆ በመትከል ይቻላል፡፡
• በተጨማሪ ሰላጣን በፕላስቲክ ችግኝ ማፍያ ማፍላት የሚቻል ስለሆነ ከላይ
ለአበሻ ጎመን የተዘረዘረዉን ይመልከቱ፡፡
የሰብል ፈረቃ
•

ሰላጣን ከሽንኩርት ዝርያዎች፣ ከጥራጥሬዎች (ፋሶሊያ፣ ስናፕ ቢንስ)፣ የጎመን
ዝርያዎች፣ ቲማቲም በርበሬ ጋር አፈራርቆ መትከል ይቻላል፡፡

8.3.5 የመስኖ ዉሀ አጠቃቀም
•

የሰላጣ ችግኝ ወደማሳ ተዛዉሮ እስኪፀድቅ ድረስ (ከ3-4 ሳምንታት) በሳምንት
ሁለት ጊዜ ከዚያ በኋላ ደግሞ እንደ የአፈሩና አየሩ ሁኔታ ከ5-7 ቀናት ዉስጥ
አንዴ የመስኖ ዉሀ መጠጣት አለበት፡፡
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8.3.6 አረምና ኩትኳቶ
•

ሰላጣ በተለይ በለጋ እድሜዉ በአረም እጅግ ይጠቃል፡፡ ስለዚህ ምርቱ
እስኪሰበሰብ ድረስ የአረሙ እድገት እየታየ በወቅቱ መታረም አለበት፡፡

8.3.7 የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም
•
•

ሰላጣ የሚዛወርበት ማሳ በካ.ሜ 2-4 ኪ.ግ የተብላላ ፍግ ከአንድ ወር በፊት
መጨመር ምርት ይጨምራል፡፡
የሰላጣ ሰብል ለፈጣን እድገት 100 ኪ.ግ ዩሪያ ችግኙ ከተዛወረ በሳምንት
መጨመር ጥሩ ምርት ይሰጣል፡፡

8.3.8 የሰብል ጥበቃ
8.3.8.1 በሽታዎች
የችግኝ በሽታ (Damping off)
የሰላጣ ችግኝ በሽታ በተለያዩ አፈር ወለድ በሆኑ የፈንገስ ዓይነቶች ሊመጣ ይችላል፡፡ በአግባቡ
ጥንቃቄ ካልተደረገና በበሽታው የተያዘ ችግኝ ወደ ማሳ ከተዛመተ የሰላጣ ምርት ላይ ከፍ ያለ
ጉዳትን ሊያስከትል ይችላል፡፡
የበሽታው ምልክቶች
በሽታው በዋናነት የሚያጠቃው ችግኝን ሲሆን የበሽታው ምልክቶች ችግኞቹን ማጠውለግና
ማድረቅ ጭምር ነው፡፡

ሥዕል 26. በዳምፒንግ ኦፍ የተጠቃ የሰላጣ ችግኝ
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የመከላከያ ዘዴዎች
• ከበሽታ ነጻ የሆነ ዘር መጠቀም
• የችግኝ መደብ ውኃ እንዳያቁር ከፍ አድርጎ ማዘጋጀት
• ውኃን መጥኖ ማጠጣት
• የተመዘገቡ ፀረ-ፈንገስ ኬሚካሎችን መጠቀም
የሰላጣ ቅጠል በሽታ (Alternaria leaf spot)
ይህ በሽታ የሚያጠቃው በዋናነት ለምግብነት የሚውለውን የሰላጣ ቅጠል በመሆኑ በምርት
ቅነሳና ጥራት ላይ የሚስከትለው ጉዳት ከፍተኛ ነው፡፡ በሽታው በዘር ሊተላለፍ ይችላል፡፡
የበሽታው ምልክቶች
የበሽታው ዋና ምልክት በቅጠሉ ላይ የሚታዩ ጥቁር ወይም ቡኒ ጥቃቅን ነጠብጣቦች (Leaf
spots) ናቸው፡፡እነዚህ ነጠብጣቦች እየሰፉ በመሄድ የቅጠሉን ክፍል ሙሉ በሙሉ በመሸፈን
ሊያደርቁት ይችላሉ፡፡

ሥዕል 27 በአልተርናሪያ የተጠቃ የሰላጣ ተክል

የመከላከያዘዴዎች
•
•
•
•

ከበሽታ ነጻ የሆነ ዘር መጠቀም
ማሳን በሌላ ሰብል ማፈራረቅ
ማሳን ከአረም ነጻ ማድረግ
የተመዘገቡ ፀረ-ፈንገስ ኬሚካሎችን መጠቀም

8.3.8.2 ተባዮች
•

ሰላጣ በለጋ እድሜዉ በቆራጭ ቢጠቃም ኢኮኖሚያዊ ጉዳት በሚያደርስ
መጠኑ አይደለም፡፡
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8.3.9 የምርት አሰባሰብና ድህረምርት አያያዝ
የምርት መሰብሰብ
•

የሰላጣ ምርት መሰብሰቢያ ጊዜ በዝርያዉ የመደረሻ ጊዜና የተመረተበት
ስነ-ምህዳር ላይ ይወሳናል፡፡ ራሳቸዉን የሚጠቀልሉ (አይስበርግ) የሰላጣ
ዝርያዎች ራሳቸዉ በሚገባ ሲሞሉና በሁለት እጅ ጫን ጫን ሲደረጉ መለስተኛ
ጥንካሬ ካላቸዉ መሰብሰብ ይቻላል፡፡
• የማይጠቀልሉ (ሮሚኔ) ሰላጣዎች ቅጠላቸዉ ሙሉ እድገት ሲደረስ መሰብስብ
ይቻላል፡፡
• ምርቱ እንዳይጠወልግ ቀዝቃዛ ጊዜ መርጦ እያንዳንዱን ራስ ከአፈር ከፍ ብሎ
(ከስር ያሉትን የመጀመሪያ ዙር ቅጠሎች በመተዉ) ቆርጦ በፕላስቲክ ሳጥን
በማድረግ መሰብሰብ ይቻላል፡፡
የድህረ-ምርት አያያዝ
•
•
•

8.4

ምርቱ ከተሰበሰበ በኋላ የቆሰሉ፣ ትንንሽ የሆኑ፣ በተባይ ወይም በበሽታ የተጠቁ፣
ወዘተ ራሶችን ማስወገድ ያሰፈልጋል፡፡
የተመረጡት ራሶችን ቶሎ እንዳይጠወልጉ በቀዝቃዛና ከፍተኛ የእርጥበት
መጠን ባለዉ ቦታ ወይም ማቀዝቀዣ ዉስጥ መቆየት አለባቸዉ፡፡
በዘመናዊ አያያዝ በ1 ዲ.ሴና 95-97 በመቶ የአየር እርጥበት ባለዉ መጋዘን እስከ
ሁለት ሳምንታት ያህል ማቆየት ይቻላል፡፡

የሰብል አመራረት የጊዜ ሰሌዳ

T
T
T
T

T
T
T
T
T

T
T
T
T

T

T

ሰኔ

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
S
S
S
S

S
S
S
S
S

S
S
S
S

S

S

x = ለክረምት ወራት፣ s = ለመጀማሪያ የመስኖ ወራት፣ T= ሁለተኛ የመስኖ ወራት
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ግንቦት

ሚያዝያ

መጋቢት

የካቲት

ጥር

ታህሳስ

ህዳር
T
T
T
T
T

S
S
S
S
S
S
S
S

ነሐሴ

ምርት ግብይት

T
T
T

ሓምሌ

ዘር ዝግጅት
ማሳ ዝግጅት
ዘር መዝራት
ችግኝ ማዛወር
ማዳበሪያ መጨመር
ውሃ ማጠጣት
ማረምና መኮትኮት
የበሽታ፣ነፍሳትና ተባይ ቁጥጥር
ምረት መሰብሰብ

ጥቅምት

የሥራዎች ዝርዝር

መስከረም

ሠንጠረዥ 8.2 የሰላጣ አመራረት የጊዜ ሰሌዳ

x
x
x
x

x
x
x
x
x
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2009

ካሮት (Daucus carota L.)

9.1 የካሮት ሰብል ጠቀሜታ
ካሮት የቫይታሚን ኤ መጠኑ ከሌሎች አትክልቶች ይልቅ ከፍተኛ በመሆኑ ካሮትን መመገብ
የዓይን ዳፍንትን ለመከላከል ይረዳል፡፡ በተጨማሪ የቫይታሚን ቢ (ታያሚንና ሬቮፍሎቪን)
መጠኑ ከፍተኛ ነዉ፡፡

9.2 ተስማሚ ስነ-ምህዳር
ከፍታ
•
•

ካሮት በቆላማ፣ ወይናደጋማና ደጋማ አካባቢዎች የሚመረት አትክልት ሲሆን
መካከለኛ ብርድና ሙቀት ይቋቋማል፡፡
ከፍታቸዉ ከባህር ወለል በላይ ከ1000-2500 ሜትር፣
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የአየር ሙቀት
•

የሙቀት መጠናቸዉ ከ16-21 ዲ.ሴ እና ከ700-800 ሚ.ሜ የዝናብ መጠን
ያላቸዉ አካባቢዎች ይስማሙታል፡፡
በሀገራችን ከፍታቸዉ ከዚህ በላይ በሆኑ አካባቢዎች መመረት ቢችልም እድገቱ
አዝጋሚ ከመሆኑም በላይ በቀላሉ ሊያብብ ይችላል፡፡

•
የአፈር አይነት
•
•
•

ካሮት ጥልቀት ያለዉ፣ ልልና ዉሃ የማይቋጥር አፈር ካሮቱ ረዘምና ቀጥ ብሎ
ለመብቀል ያስችለዋል፡፡
ኮምጣጣነቱ ከ6.0-7.5 የሆነ አፈር ይስማማዋል፡፡
ኮትቻ አፈር ለስሩ እድገት አይስማማዉም፣ ለአምራቹም አያመችም፡፡

9.3 የአመራረት ቴክኖሎጂዎችና አሰራሮች
9.3.1 ዝርያዎች
ሠንጠረዥ 9.1 የካሮት ዝርያዎች ዝርዝር
ዝርያ

ልዩ ባህርይ

ናንተስ

ብርትኳናማ ቀለም፣ ረዥም ዱልዱም
ጫፍ፣ ሲሊንደር ቅርፅ ካሮት

ቻንኒ

AUA-108

ሳምሶን

ደማቅ ብርትኳናማ ቀለም፣ ሰፊ ቅጥል
መመስረትና ሾጣጣ ጫፍ ቅርፅ፣
ጠንካራ ሩቅ ለማጓጓዝ የሚያመች ካሮት
ቅጠሉ ፈጥኖ/ገዝፎ የሚያድግ፣
መካከለኛ ቁመት (19 ሳ.ሜ)ና ዉፍረት
(3 ሳ.ሜ) ደማቅ ብርትኳናማ ቀለም
ያለዉ ካሮት
ብርትኳናማ ቀለም

ምርታማነት
(ኩ/ል በሄ/ር)

የመድረሻ
ጊዜ
(ቀናት)

የዘር ምንጭ
(ማዕከል)

350

90-110

አትክልት ዘር
ነጋዴዎች

300

90-110

አትክልት ዘር
ነጋዴዎች

425

90-110

ሀራማያ ዩኒቨርሲቲ

250-300

112

ክሮፕ ግሮዉ
ክሮፕ ፕሮዳክሽን
ፒ.ኤል. ሲ

9.3.2 የመደብ/ማሳ ዝግጅት
•

•
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ካሮት የሚዘራበት ማሳ በደረቅ ወቅት ከ30-40 ሳ.ሜ ጠልቆ መታረስ፣
መከስከስ፣ መለስለስ፣ አረሞቹ ተጎልጉለዉ መዉጣትና ማሳዉ ተስተካክሎ
መዘጋጀት አለበት፡፡
የተስተካከለዉ ማሳ ላይ ስፋቱ 1 ሜ.፣ ቁመቱ ከ5-10 ሜ.፣ ከፍታዉ 20 ሳ.ሜ
የሆነ መደብ ማዘጋጀት እንዲሁም 40 ሳ.ሜ ስፋት ያለዉ መንገድ በመደቦቹ
መካከል መተዉ ያስፈልጋል፡፡
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9.3.3 የችግኝ/ዘር ዝግጅት
የዘር መጠን
•

አንድ ሄ/ር ማሳ ካሮት ለመዝራት 5 ኪ.ግ ከ80 በመቶ በላይ ብቅለት ያለዉ ዘር
ይበቃል፡፡

የዘር ወቅት
•
•

የበልግ የመዝሪያ ወቅት መጋቢት ሲሆን የክረመት መዝሪያ ወቅት ደግሞ ሰኔና
ሀምሌ ወራት ላይ ነዉ፡፡
መስኖ ከሆነ የምርት መድረሻ ጊዜን ከገበያ ጋር በማቀናጀት በማንኛዉም ወቅት
መዝራት ይቻላል፡፡

9.3.4 አዘራር/አተካከል
•
•

•
•
•
ዘር ማሳሳት
•
•

ካሮት በቀጥታ በሚመረትበት ማሳ ላይ ይዘራል፣ ችግኝ አፍልቶ ማዛወር
አይገባም፡፡
ከላይ እንደ ተዘረዘረዉ በተዘጋጀዉ መደብ ላይ በየ25 ሳ.ሜ ርቀት አግድም
1-2 ሳ.ሜ ጥልቀት ያለዉ መስመር በማዉጣት ዘሮቹን ከ3-5 ሳ.ሜ አራርቆ
መዝራት፣
አንድ እጅ ዘር ከሁለት እጅ ተመሳሳይ መጠን ካለዉ አሸዋ ጋር ቀላቅሎ
መዝራትና መደቡን ደረቅ ሳር ማልበስ፣
በባለወንፊት አትክልት ማጠጫ ጧት ወይም ማታ ዉሀ መጥኖ ማጠጣት፣
አብዛኛዉ ዘር ከበቀለ በኋላ ሳሩን በጥንቃቄ ማንሳት ይገባል፡፡
የካሮት ዘር በቀጥታ መደብ ላይ ስለሚዘራ በተክሎች መካከል በቂ ርቀት
መጠበቅ ያዳግታል፡፡
አብዛኛዉ ዘር ከበቀለ ከ2-3 ሳምንት በየሳምንቱ ቀስበቀስ ደካማ ችግኞችን
እያስወገዱ 3-5 ሳ.ሜ ያህል እስኪራራቁ ድረስ ማሳሳት ያስፈልጋል፡፡

የሰብል ፈረቃ
•
•

ከካሮት ጋር የሚዛመዱ ሰብሎችን (ለምሳሌ ሴላሪ) በአንድ ማሳ ላይ አከታትሎ
አለማምረት፡፡
ካሮትን ከቲማቲም፣ በርበሬ፣ ሽንኩርት ዝርያዎች፣ ጥራጥሬ እና ብርዕና አገዳ
ሰብሎች ጋር አፈራርቆ ማምረት ይቻላል፡፡
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9.3.5 የመስኖ ዉሀ አጠቃቀም
•
•
•
•

በበጋ ወቅት ካሮት በለጋ የችግኝ እድሜዉ ጧት ወይም ማታ ጊዜ ዉሀ በችግኝ
ማጠጫ ማጠጣት፣
በዚህ ጊዜ በቦይ መስኖ ማጠጣት ዘሮችና ችግኞች ታጥበዉ እንዲወገዱ
ያደርጋል፡፡
በአጠቃላይ እንደ የአፈሩ አይነትና አየሩ ሁኔታ ካሮት ከ5-7 ቀናት ዉስጥ አንዴ
በቂ ዉሀ ማግኘት አለበት፡፡
ምርቱ የመድረስ ምልክት ሲያያሳይ የመስኖ ዉሀ መስጠት ማቆም ያስፈልጋል።

9.3.6 አረምና ኩትኳቶ
•

በካሮት በለጋ እድሜ በእጅ ማረም፣ ስሩ እንዳይነካ በመጠንቀቅ ቀላል ኩትኳቶ
ማድረግና የላይኛዉ የካሮቱ አካል ለፀሀይ እንዳይጋለጥና አረንጓዴ እንዳይሆን
አፈር ማልበስ ያስፈልጋል፡፡

9.3.7 የማዳበሪያ መጠን
•
•

የማዳበሪያ መጠን እንደ የአፈሩ ለምነት የሚለያይ ቢሆንም ለአንድ ሄ/ር 175
ኪ.ግ ዳፕ ያስፈልጋል፡፡
ማዳበሪያዉን ዘር ለመዝራት በተሰራዉ መስመር ዘሩን ከመዝራት አስቀድሞ
መዝራትና ከዘሩ ጋር ንክኪ እንዳይኖረዉ በስሱ አፈር ማልበስ ያስፈልጋል፡፡

9.3.8 የሰብል ጥበቃ
9.3.8.1 በሽታዎች
አመዳይ (Powdery mildew)
ይህ በሽታ በፈንገስ አማካኝነት የሚመጣ ሲሆን ዋናው የበሽታው ምልክት በቅጠሉ ላይ
የፈንገሱ አመድ/ዱቄት መሳይ ብናኝ ይታያል፡፡

ሥዕል 28 በአመዳይ (Powdery mildew) የተጠቃ የካሮት ተክል
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የመከላከያ ዘዴዎች
•
•
•

ማሳን በአግባቡ ማጽዳትና ከአረም ነጻ ማድረግ
ሰብልን ማፈራረቅ
የበሽታው ምልክት ሲታይ በሀገር ውስጥ የተመዘገቡ ፀረ-ፈንገስ ኬሚካሎችን
መጠቀም

የካሮት ቅጠል በሽታ (Alternaria spp.)
ይህ በሽታ በፈንገስ አማካኝነት የሚከሰት ሲሆን ምልክቶቹም ቅጠሉ ላይ ጠቃጠቆና
በመጨረሻም ቅጠሎቹን በሙሉ የማድረቅ ባሕሪ አለው፡፡ ቅጠሎቹ በበሽታው በሚጠቁበት
ወቅት የካሮት ምርታማነት ይቀንሳል፡፡

ሥዕል 29 በቅጠል በሽታ የተጠቃ የካሮት ተክል

የመከላከያ ዘዴዎች
•
•
•

ከበሽታ ነጻ የሆነና ምንጩ የታወቀ ዘር መጠቀም
ሰብልን ማፈራረቅ
የበሽታው ምልክት ሲታይ የተመዘገቡ ፀረ-ፈንገስ ኬሚካሎችን መጠቀም

9.3.8.2 ተባዮች
•

ቆራጭ ትል (cut worm) እና ምስጥ አልፎ አልፎ ካሮትን የሚያጠቁ ተባዮች
ቢሆንም ኢኮኖሚያዊ የምርት ጉዳት በሚያደርሱ ደረጃ አይደለም፡፡

9.3.9 የምርት አሰባሰብና ድህረ-ምርት አያያዝ
የምርት አሰባሰብ
•

ካሮት እንደ የዝርያዉና የተመረተበት ስነ-ምህዳር ከተዘራበት ከ90-120 ቀናት
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በኋላ ለመሰብሰብ ይደርሳል፡፡
• የላይኛዉ የካሮቱ አካል ከ3.5-5 ሳ.ሜ ሲደርስ፣ የካሮቱ መሀል ሳይጠነክር
ናሙናዎችን ነቅሎ በማየት መድረሱን አረጋግጦ በእጅ ወይም በሶስት ጣት ዶማ
በመታገዝ መንቀል ይቻላል፡፡
የድህረ-ምርት አያያዝ
•
•

የቆሰሉ፣ በተባይ የተበሉ፣ ሥራቸዉ የተከፈለ፣ ቅርንጫፍ ያወጡ ካሮቶችን
ለይቶ በማስወገድ፣
ጤናማና የተስተካከሉ ካሮቶችን አጥቦና በሚገባ አጠንፍፎ በቀዝቃዛና ደረቅ
ማከማቻ ለጥቂት ቀናት ማቆየት

9.4 የሰብል አመራረት የጊዜ ሰሌዳ
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ነሐሴ

ግንቦት

ሚያዝያ

መጋቢት

የካቲት

ጥር

ታህሳስ

ሓምሌ

S

ሰኔ

ዘር ዝግጅት
ማሳ ዝግጅት
ዘር መዝራት
ዘር ማሳሳት
ማዳበሪያ መጨመር
ውሃ ማጠጣት
x x
ማረምና መኮትኮት
x x
የበሽታ፣ነፍሳትና ተባይ
x x
ቁጥጥር
ምረት መሰብሰብ
x x
ምርት ግብይት
x x
x = ለክረምት ወራት፣ s = ለበጋ ወራት

ህዳር

ጥቅምት

የሥራዎች ዝርዝር

መስከረም
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S
S

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

S

S

x

x

x

S
S

S
S

S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S

S
S
S

S
S

S

S

S

x

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

10

2009

ቀይስር (Beta vulgaris L.)

10.1. የቀይስር ሰብል ጠቀሜታ
•
•
•

•

•

ቀይስር በአገራችን ከሚመረቱት ዋና ዋና አትክልት ሰብሎች አንዱ ነው፡፡
የሰብሉ ስር የቫይታሚን ሲ ምንጭ ሲሆን ቅጠሉ ደግሞ የቫይታሚን ኤ ምንጭ
ነዉ፡፡
ከስሩ ይልቅ ቅጠሉ ብዙ የሚኔራልና ቫይታሚን ምንጭ እንደሆነ ታውቀዋል፡፡
የቀይ ስር መልክ ቀይ፣ ነጭ ወይም ቢጫ ሲሆን የስሩ ቅርጽም እንደ ዝርያው
ይለያያል፡፡
ሲዲትሮይት ዳርክ ሬድና ክሮስበይ ኢጂብሺያን የተባሉ ሁለት የቀይ ስር
ዝርያዎች በአገሪቱ የሚታወቁ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ በአብዛኛዉ ምርት ላይ
የሚገኘዉ ዲትሮይት ዳርክ ሬድ ነዉ፡፡
ጥሩ ቀይ ስር ከፍተኛ የስኳር መጠንና ዉስጡም ደመቅ ያለ ቀለም በወጥነት
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ይኖረዋል፡፡ አካባቢው ያልተስማማዉ ከሆነ ግን ቀይ ስሩ ነጣ ያሉ ክብ
ምልክቶች ቀይ ስሩ ሲቆረጥ ይታያሉ፡፡

10.2. ተስማሚ ስነ-ምህዳር
ከፍታ
•

ከባህር ወለል ከ1000 - 2200 ሜ ይስማማዋል፡፡

የሙቀት መጠን
•
•
•

በዕድገቱ ወቅት እስከ 24 ዲ.ሴ. አማካይ ሙቀት ይስማማዋል፡፡
የቀይ ስር ተክል ከ4 - 10 ዲ. ሴ በሆነ ቅዝቃዜ ለ15 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ቀናት
ከተጋለጠ ለምግብነት የሚውል ስር ሳያመርት የአበባ ዘንግ ያወጣል፡፡
ውርጭን የመቋቋም ችሎታውም አነስተኛ ነው፡፡

የአፈር ዓይነት
•
•

ጥልቅ የዳበረ ሆኖ አሸዋ ቀመስ / Sandy loam/ አፈር ይስማማዋል፡፡
የአፈር ኮምጣጤነት (PH) ከ6.0 – 6.8 ነው፡፡

10.3. የአመራረት ቴክኖሎጂና አሰራሮች
10.3.1. ዝርያዎች
ዲትሮይት ዳርክ ሬድ
•

በሰፊው የሚመረት ዝርያ ነው፡፡ ጠፍጣፋ ክብ ወይም ድቡልቡል ስርና ደማቅ
ቀይ ቆዳ አለው፡፡ የውስጥ አካሉ ደማቅ ቀይና በጉልህ የሚታዩ ክፍሎች አሉት።
• ቅጠሎቹ ደማቅ አረንጓዴ ሲሆኑ የቅጠሉ ዘንግ ቀይ ነው፡፡
• ለምግብነትና ለማቀነባበሪያ ጥቅም ይውላል፡፡
• ዝርያው ለመድረስ 10 ሳምንታት ይወስድበታል፡፡
ክሮስፒል ኢጂፕሽያን
•
•
•
•
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ጠፍጠፍ ያለ ክብ፣ያልተጎረባበጠ ውጫዊ አካል፣ውስጣዊ ክፍሉ ደብዘዝ ያለ
ቀይ ሲሆን በግልጽ የሚታዩ ክፍፍሎች አሉት፡፡
ቅጠሎቹ አረንጓዴና የቅጠሉ ዘንግ ቀይ ነው፡፡
ዝርያው ለመድረስ ዘጠኝ ሳምንታት ይወስድበታል፡፡
በአጠቃላይ የቀይ ስር ዝርዎች ምርታማነት ከ 250 እስከ 300 ኩንታል
በሄክታር ይሆናል፡፡

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

10.3.2 የዘር/ማሳ ዝግጅት
• ደጋግሞ በማረስ፣ በማለስለስና በማስተካከል የተዘጋጀ መሬት ይፈልጋል፡፡
የዘር ወቅት
•
•

በመኸር የዝናብ አጀማመርን ተከትሎ ከሰኔ ወር መጨረሻዎቹ ቀናት ጀምሮ፣
በመስኖ የሚመረት ከሆነ የመስኖ እንቅስቃሴ ከሚጀመርበት ጊዜ አንስቶ እስከ
ሚያዝያ ድረስ፣

የዘር መጠን
•

ለ1 ሄክታር 12 ኪ.ግ. ዘር ይበቃል፡፡

10.3.3 አዘራር/አተካከል
የተከላ ርቀት
•

በመስመሮች መካከል 35 ሳ.ሜ. እና በተክሎች መካከል ደግሞ መጀመሪያ
በግምት በየ 5 ሳ. ሜ. ዘሩ በቀጥታ ዋና ማሳ ላይ ይዘራል፡፡ ከዚያም በቅሎ
የመጀመሪያ እውነተኛ ቅጠል ካወጣ በኋላ በተክሎች መካከል 10 ሳ.ሜ. ጠብቆ
ማሳሳት ያስፈልጋል፡፡

የዘር ጥልቀት
•
•
•

ከ1 - 2.5 ሳ.ሜ. ሲሆን ዘሩ ከተዘራ በኋላ በስሱ አፈር ማልበስና በላዩ ላይ
በአካባቢው በሚገኝ ጉዝጓዝ መሸፈን፣
ውሃ ማጠጣት፣
ዘሩ ከበቀለ በኋላ ጉዝጓዙን ጠዋት ወይም ወደ ማታ ማንሳት ያስፈልጋል፡፡

10.3.4 የሰብል ፈረቃ
•
•
•

የቀይ ስር ቼኖፖዳሼ (Chenopodiaceous or goosefoot) ቤተሰብ አባል
ነው፡፡
ስለሆነም እዚህ ቤተሰብ ውስጥ ካሉት እንደ እስፒናች፣ ቆስጣና ከመሳሰሉት
ጋር መፈራረቅ የለበትም፡፡
ስለዚህ የበሽታና ተባይ ጥቃትን ለመቀነስ ሰብሉን አንድ ቤተሰብ ካልሆኑት
ሰብሎች (ለምሳሌ፡- ቲማቲም፣ ፎሶሊያ፣ ሽንኩርት፣ በርበሬና ወዘተ…) ጋር
አፈራርቆ መዝራት ያስፈልጋል፡፡

95

የአትክልት ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ

10.3.5 የውሃ /መስኖ አጠቃቀም
•

እንደ የአስፈላጊነቱ በየ 7 ቀኑ አንድ ጊዜ ውሃ ማጠጣት

10.3.6 አረምና ኩትኳቶ/ማስታቀፍ
•
•
•
•

•

ቀይ ስር በአረም በቀላሉ ስለሚጠቃ ጥልቅ ያልሆነ መጠነኛ ኩትኳቶ
በተደጋጋሚ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
አብዛኛዉ አረም የጠለቀ ስር ስለሌለው በእጅም ማረም አዋጭ ዘዴ ነዉ፡፡
እንደ ማንኛዉም የአትክልት ሰብል ጥሩ የቀይ ስር ምርት ለማግኘት አረምን
በወቅቱ ማረም ያስፈልጋል፡፡
አብዛኛው የቀይ ስር ስሮች በ5 ሳ.ሜ. ጥልቀት ስለሚገኝ የኩትኳቶው ዓላማ
አረሞችን ለማጥፋትና ስሮቹን በአፈር ለማልበስ እንጂ ጠለቅ ያለ ኩትኳቶ
ማድረግ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል፡፡
ሰብሉ ከግማሽ ዕድሜው ካለፈ በኋላ የሚደረግ ኩትኳቶ ለሰብሉ እምብዛም
አይረዳውም፡፡

10.3.7 የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም
•
•

ለጥሩ የቀይ ስር ሰብል ምርት 175 ኪሎ ግራም ዳፕ በሄክታር ከዘር በፊት
መጠቀም ያስፈልጋል፡፡
ለአንድ ሄክታር 100 ኪ.ግ. ዩሪያ ማዳበሪያም መጨመር ያስፈልጋል፡፡ ግማሹን
ከተዘራ በ21ኛው ቀን እና በ35ኛው ቀን ደግሞ ቀሪውን ግማሽ ለሰብሉ ማድረግ
ተገቢ ነው፡፡

10.3.8. የሰብል ጥበቃ
10.3.8.1. በሽታዎች
አልተርናሪያ የቅጠል በሽታ (Alternaria leaf spot)
•

ይህ የቀይ ሥር ቅጠል በሽታ ሰብሉ በሚመረትበት ሁሉም አካባቢዎች በስፋት
የሚገኝ በፈንገስ አማካኝነት የሚመጣ ሲሆን ቅጠሉን በማጥቃት የምርቱን
ጥራት በመቀነስ ጉዳት ያስከትላል፡፡
የበሽታው ምልክት
•
•
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በየትኛውም የሰብሉ የዕድገት ደረጃ ላይ በቅጠሉ ላይ በጣም ትንንሽ
ጠቃጠቆዎች (Lesf spots) ይፈጥራል፡፡
እነዚህ ጠቃጠቆዎች በጊዜ ሂደት እየሰፉ የቅጠሉን አብዛኛውን ክፍል በመሸፈን
እስከ መድረቅ ሊያደርሱት ይችላሉ፡፡

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

ሥዕል 30 በአልተርናሪያ የተጠቃ የቀይ ሥር ቅጠል

የመከላከያ ዘዴዎች
• ከበሽታው ነጻ የሆነ ዘር መጠቀም
• ሰብልን ማፈራረቅ
• የችግኝ ጣቢያንና የቀይ ሥር ማሳን ከአረም ነጻ ማድረግ
• የተመዘገቡ ፀረ-ፈንገስ ኬሚካሎችን መጠቀም
ሰርኮስፖራ የቅጠል በሽታ (Cercospora leaf spot)
•

ይህ የቀይ ሥር ቅጠል በሽታ በፈንገስ አማካኝነት የሚመጣና አዘውትሮ
የሚከሰተው ዝናብ በሚበዛበት የወይና ደጋና ደጋማ አካባቢዎች ነው፡፡
• በሽታው የቀይ ሥሩን ቅጠል በመጉዳት በሰብሉ ምርታማነት ላይ ጉዳት
ያስከትላል፡፡
የበሽታው ምልክቶች
•
•

የዚህ በሽታ ምልክት በቅጠሉ ላይ በጣም በርካታ ጠቃጠቆዎች (Leaaf spots)
ይፈጠራል፡፡
እነዚህ ጠቃጠቆዎች የቅጠሉን ክፍል ስለሚሸፍኑት ምግብ የማዘጋጀት አቅሙን
ስለሚቀንስ ምርታማነት ላይ ተጽእኖ ያሳድራል፡፡
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ሥዕል 31 በሰርኮስፖራ የተጠቃ የቀይ ሥር ቅጠል

የመከላከያ ዘዴዎች
•
•
•
•

ከበሽታው ነጻ የሆነ ዘር መጠቀም
ሰብልን ማፈራረቅ
የችግኝ ጣቢያንና የቀይ ሥር ማሳን ከአረም ነጻ ማድረግ
የተመዘገቡ ፀረ-ፈንገስ ኬሚካሎችን መጠቀም

10.3.8.2. ተባዮች
•
•

በቀይ ስር ላይ ቆራጭ፣ ዋየር ዎርም፣ ሊፍ ማይነርና ወዘተ ተባዮች ጥቃት
ያደርሳሉ፡፡
እነዚህን ተባዮች የማሳ ፅዳት መጠበቅና በሰብል ፈረቃ መከላከል ይቻላል፡፡
ከዚያ በላይ ከሆኑ የተመዘገቡ ፀረ ተባይ ኬሚካሎችን በመጠቀም መከላከል
ይቻላል፡፡

10.3.9 የምርት አሰባሰብ እና ድህረ-ምርት አያያዝ
የምርት አሰባሰብ
•

•
•
•
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ቀይ ስር ከ 32 - 38 ሳ.ሜ. ሲደርስ ወይም እንደ ዝርያዉ ዓይነት የመድረሻ
ጊዜው ከ2.5 እስከ 3 ወር ሊወስድበት ይችላል፡፡ በዚህ ወቅት ስሩ ከ5 እስከ 8
ሳ.ሜ. ዉፍረት ሊኖረው ይችላል፡፡
የቀይ ስር የዉስጥ አካሉ ደመቅ ሲልና የዉስጡ ቀለበት መጠን አነስተኛ እያለ
ቢሰበሰብ ምርት ጥራት ይኖረዋል፡፡
የቀይ ስር ከደረሰ በኋላ ማሳ ላይ ከቆየ ስሩ ጠንከራ ይሆንና ለምግብነት
የማያመች ያደርገዋል፡፡ እንዲሁም ስሩ ዉስጥ ነጭ ክብ ምልክቶች ይከሰታሉ፡፡
የምርት ስብሰባዉ የስሩን አፈር አካባቢ በባለ ሶስት ጣት መቆፈሪያ መሳሪያ

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

በማላላት ስሮቹ ሳይጎዱ በጥንቃቄ መንቀል ይቻላል፡፡
• የቀይ ስርን ከ4-6 ከነቅጠላቸዉ ያሉ ስሮችን አጥቦ አንድ ላይ በማሰር ለገበያ
ማቅረብ ይቻላል፡፡
• እንዲሁም ቅጠሎቹን ቆርጦ ፣ ስሮችን አጥቦ አየር በሚዘዋወርበት ፕላስቲክ
ከረጢት በማድረግ ለገበያ ማቅረብ ይቻላል፡፡ በዚህ ዓይነት የተዘጋጀ ቀይ ስር
ከነቅጠሉ ካለዉ ይልቅ መቆየት ይችላል፡፡
የድህረ-ምርት አያያዝ
•
•

•

ቀይ ስር ቀዝቃዛና ደረቅ በሆነ ቦታ ላይ ለሳምንት ማከማቸት ይቻላል፡፡
በአጠቃላይ ምርቱ ለተጠቃሚ ወይም ለገበያ እስኪቀርብ ድረስ ቀዝቃዛ
በሆነ፣አየር እንደ ልብ በሚዘዋወርበት ደረቃማ በሆነ ማቆያ ቦታ ማስቀመጥ
ያስፈልጋል፡፡
ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ምርት በ0 ዲ.ሴ. በሆነ ቅዝቃዜና የአየሩ እርጥበት ደግሞ
90 በመቶ የሆነበት ማከማቻ ዉስጥ ማከማቸት ያስፈልጋል፡፡

10.4 የሰብል አመራረት የጊዜ ሰሌዳ

ነሐሴ

ሓምሌ

ሰኔ

ግንቦት

ሚያዝያ

መጋቢት

የካቲት

ጥር

ታህሳስ

ህዳር

ጥቅምት

በምርት ሂደት የሚተገበሩ
ሥራዎች ዝርዝር

መስከረም

ሠንጠረዥ 10.1 የቀይ ስር አመራረት የጊዜ ሰሌዳ

ዘር ዝግጅት
X
T
S
X
መደብ/ማሳ ዝግጅት
X
T
S S
X
ማዳበሪያ መጨመር
X
T
S
ዘር መዝራት
X
T
S
ውሃ ማጠጣት
X X X
T T T
S S S
ማረምና መኮትኮት
X X X
T T T
S S S
የበሽታ፣ነፍሳትና ተባይ
X X X
T T T
S S S
ቁጥጥር
ምረት መሰብሰብ
S
X X
T T
S
X = በመስኖ የመጀመሪያ ዙር፣ T = በጋ ወራት በመስኖ የሁለተኛ ዙርና S = በክረምት ወቅት የአመራረት ሂደቶች
ያሳያል፡፡
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11

2009

ኢኮኖሚያዊ አዋጭነት

ሠንጠረዥ 11.1 የአትክልት ሰብሎች ለማምረት የሚወጡ ተለዋዋጭ (variable costs) ወጪዎችና ከምርት
ሽያጭ የተገኘ ገቢ ስሌት
ተ.ቁ.

የወጭ አርዕስት

ስፍር

1
2
3
5
6
7
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.6
8.7
8.9
8.10
8.11
9
8

ዘር/ኩርት
ችግኝ ግዥ
ማዳበሪያ
የነዳጅ
ፀረ በሽታ/ተባይ ኬሚካል
መጓጓዣ/ማጓጓዣ
የሰዉ ጉልበት
አጠቃላይ ወጪ
ማሳ/መደብ ዝግጅት
ችግኝ ማፍላት
ችግኝ ማዛመት
ዉሃ ማጠታት
አረምና ኩትኳቶ
ኬሚካል ርጭት
ድጋፍ
ምርት ስበሰባ/ቆረጣ
የተገኘ ምርት
ከወጪ ቀሪ (ትርፍ)

ኪ.ግ
ከ..ግ
ሄ/ር
ሊትር
ከ.ግ/ሊትር

ብዛት

ያንዱ ዋጋ

ጠቅላለ ዋጋ

የሰዉ ቀን
የሰዉ ቀን
የሰዉ ቀን
የሰዉ ቀን
የሰዉ ቀን
የሰዉ ቀን
የሰዉ ቀን
የሰዉ ቀን
የሰዉ ቀን
ኩ/ል
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ለ

የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት
ቴክኖሎጂ ፓኬጅ

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

መግቢያ
የኢትዩጵያ መልከዓ ምድራዊ አቀማመጥ በተራራ ሰንሰለቶች፣ ኮረብታዎች፣ ሸለቆዎችና
ሜዳዎች ይታወቃል፡፡ ይህ መልከዓ ምድራዊ የመሬት ከፍታ ልዩነቶች በአጭር ርቀቶች
እንዲኖሩ አድርጓል፡፡ የመሬት ከፍታው ከ110 ሜትር ከባህር ወለል በታች እስከ 4620 ሜትር
ከባህር ወለል በላይ ይሆናል፡፡ የተራራ ሠንሰለቶችና ኮረብታዎች በወንዞች ስለሚቆራረጡ
ተዳፋት ሸንተረሮችና ከአነስተኛ እስከ ከፍተኛ ስፋት ያላቸውን ሸለቆዎችና ሜዳዎች
ፈጥረዋል፡፡
ስለሆነም የሀገሪቱ የአየረ ንብረት ተለያይነት በዝናብና ሙቀት መጠን የሚገለጽ ቢሆንም
ከመሬት ከፍታ ጋር ይያያዛል፡፡ የመሬት ከፍታ ልዩነትን ተከትሎ የሚጥለው የዝናብ መጠን
በዓመት በአማካይ ከ100 እስከ 2800ሚ.ሜትር ይደርሳል፡፡ ይህ የዝናብና የአየር ሙቀት
መጠን መለያየት ኢትዩጵያ በተለምዶ በአምስት ዋና ዋና ሥነ-ምህዳሮች ማለትም በረሀ፣ ቆላ፣
ወይናደጋ፣ ደጋና፣ ውርጭ በሚል እንድትከፈል አድርጓታል፡፡
የተለያዩ ሥነ-ምህዳሮች መገኘት የተለያዩ የፍራፍሬ ዓይነትና ዝርያዎች እንዲኖሩ አስችሏል፡፡
እነዚህን ፍራፍሬዎች ህብረተሰቡ ለተለያዩ ዓላማ ይጠቀምባቸዋል፡፡ ከነዚህም ጥቂቶቹ
ለምግብነት ከመዋላቸው አልፎ አልፎ የአየር ጠባይ ሚዛናዊነትን መቆጣጠር እና አፈር በውሃና
በንፋስ ታጥቦና ተጠርጐ እንዳይሄድ በማድረግ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያበረክታሉ፡፡
በተጨማሪም የፍራፍሬ ተክሎች ባለሙበት ሥፍራ በአካባቢው እርጥበትን በመጨመር
የግብርና ምርቶችን ከፍ የማድረግ አስተዋጽኦ አላቸው፡፡
በዚህ ለግብርና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች የተዘጋጀ የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ጽሁፍ ክፍል
I ዉስጥ ለሰብሎቹ ተስማሚ ሥነ-ምህዳር፤ የማራባት ዘዴዎች፤ የችግኝ አዘገጃጀት ወ.ዘ.ተ...
ጠቅለል ተደርጎ የተመጠነ ሲሆን በክፍል II ጽሁፍ ዉስጥ ለእንዳንዱ የፍራፍሬ ሰብሎችን
ፍላጐት በዝርዝር ተቀምጠዋል፡፡
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ክፍል 1
የፍራፍሬ ሰብሎችን ማልማት
የዚህ ክፍል I ለግብርና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች የተዘጋጀ የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት
ጽሁፍ ለፍራፍሬ ሰብሎች ተስማሚ ሥነ-ምህዳር፤ የማራባት ዘዴዎች፤ የችግኝ አዘገጃጀት፤
የተከላ ቦታ ዝግጅት:- ተከላ ማካሄድና የመስክ አያያዝ፤ የዛፍ ገረዛ ማካሄድ፤ የበሽታና
ተባይ ቁጥጥር እንደዚሁም የምርት ብስለት መለየትና መሰብሰብ ጠቅለል ተደርጎ የተመጠነ
ሲሆን ለእንዳንዱ ዋና ዋና የፍራፍሬ ሰብሎችን ፍላጐት ዝርዝር በክፍል II ተቀምጠዋል፡፡
በተጨማሪም የፍራፍሬ ሰብሎችን ማምረት ረጅም ጊዜ ሰለሚወስድና ዉጤቱ በአጫጭር
ጊዜ ስለማይታይ እያንዳንዱ አልሚ ሁል ጊዜ የባለሙያ ምክር እንዲለየዉ አይገባም፡፡
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1

የፍራፍሬ ማምረት ጠቀሜታ

የፍራፍሬ ተክሎችን ማምረት ማለት በተሻሻሉና ዘመናዊ በሆኑ የአመራረት ዘዴዎች በመጠቀም
በተፈለገው ጊዜና ቦታ ከፍተኛ መጠንና ጥራት ያላቸውን ፍራፍሬዎች ማምረት ማለት ነው፡፡
የፍራፍሬ ተክልን የማምረቱ ዋና ዋና ዓላማዎች የፋብሪካዎችን የጥሬ ዕቃ ፍላጐት ለማርካት፣
ጥራቱ የተጠበቀና ከፍተኛ መጠን ያለውን ምርት ለውጭ ሀገር ገበያዎች ለማቅረብና
እንዲሁም የተለያዩ የፍራፍሬ ውጤቶችን ለሀገር ውስጥ ገበያዎች በተፈለገው መጠንና፣
ጥራት የተቻለውን ያህል ያለማቋረጥ ለማቅረብ ነው፡፡ የፍራፍሬ ተክሎች ባላቸው ከፍተኛ
የምግብ ይዘት ምክንያት ከፍተኛ ተፈላጊነት ያላቸው ከመሆናቸውም በተጨማሪ ሠፋ ባለ
የአየር ቀጠና መብቀል መቻላቸው፣አንዳንድ የፍራፍሬ ተክሎች ሥራቸው ጥልቀት ያለውና
ጠንካራ በመሆኑ ድርቅን የመቋቋም ችሎታ ያላቸው መሆን፣ለአፈር ጥበቃና የአየር ሚዛን
መጠበቅ አስተዋጽኦ ማድረግ፣ አመቱን ሙሉ አረንጓዴ መሆናቸውና በአብዛኛው በጥሬው
ለምግብነትና በጭማቂነት በአገልግሎት ላይ የሚውሉና በውጭ ሀገርም ሆነ በሀገር ውስጥ
ገበያ ቀርበው የአርሶ አደሩን ገቢ ከማሳደግ አልፎም የውጭ ምንዛሬ ምንጭ በመሆን ለእርሻው
ክፍለ ኢኮኖሚ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ የሚየበረክቱ በመሆኑ የበለጠ ተፈላጊ ያደርጋቸዋል፡፡
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2

2009

ለፍሬፍሬ ተስማሚ ሥነ-ምህዳር

2.1. የመሬት ከፍታ
የፍራፍሬ ተክሎች ለየራሳቸው የሚስማማቸው ከባህር ወለል በላይ ከፍታ ያላቸው በመሆኑ
በሚፈልጉት ከፍታ ማምረት አስፈላጊ ነው፡፡ ከሚፈልጉት የባህር ወለል ከፍታ በላይና በታች
ከተተከሉ ግን በጣም አነስተኛ ምርት ይሰጣሉ ወይም ጨርሶ ምርት አልባ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡
ስለሆነም የተለያዩ የፍራፍሬ ሰብሎችን ማምረት ሲታሰብ የእያንዳንዱን ሰብልና ዝሪያ
ተስማሚ ከባህር ወለል በላይ ከፍታ ለይቶ ማወቅ የሚያስፈልግ ሲሆን በተጨማሪም በዚሁ
ዘርፍ የተሰማሩ ባለሙያን ማማከር ያስፈልጋል፡፡

2.2. የአየር ንብረት
የአካባቢው የአየር ንብረት ለማንኛውም የፍራፍሬ ዛፍ ልማት ወሳኝነት አለው፡፡ ከአየር
ንብረት ጋር በተያያዘ በተክሉ ላይ ተፅዕኖ ሊያሳድር የሚችሉና በጥንቃቄ መታየት ያለባቸው
ዋና ዋና የአየር ንብረት የአካባቢው ከፍተኛና ዝቅተኛ የሙቀትና የቅዝቃዜ መጠን፣ የዝናብ
ስርጭት /የእርጥበት መጠን/ እና የፀሐይ ብርሃን ሁኔታዎች ናቸው፡፡

2.3. ሙቀትና ቅዝቃዜ
የሙቀትና ቅዝቃዜ መጠን የሚለየው ቦታው ከባህር ወለል ባለው ከፍታ ነው፡፡ ሙቀትና
ቅዝቃዜን በሚመለከት ሊተኮር የሚገባው ዋና ጉዳይ የዝርያ አመራረጥ ነው፡፡

2.4. የአየር እርጥበት
የፍራፍሬ ተክል ጥሩ እድገት እንዲኖረውና ምርት ለመስጠት እንዲችል የአፈር እርጥበት
ወሳኝነት አለው፡፡ እርጥበት የሚጠበቀው በዝናብ ወቅት ከዝናብ ሲሆን በበጋ ወይም ደረቅ
ወራት ደግሞ ከመስኖ ውሃ ነው፡፡ በተለይ በአበባ ወቅትና ተክሉ ፍሬ መያዝ በሚጀምርበት
ወቅት ከፍተኛ የውሃ ወይንም የእርጥበት መጠን ይፈልጋል፡፡ ይህ ካልሆነ ግን ከፍራፍሬ ዛፍ
ከሚገኘው ምርት በጣም አነስተኛና የጥራት ደረጃውም ዝቅ ያለ ይሆናል፡፡
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ

2.5. የፀሐይ ብርሃን
የፀሐይ ብርሃን ለተክሉ ዕድገት በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ ተክሎች ምግባቸውን የሚያዘጋጁት
የፀሐይ ብርሃንን በመጠቀም ነው፡፡ ፍሬ በደንብ ማፍራት የሚችለውም በቂ የፀሐይ ብርሃን
ሲያገኝ ነው፡፡ ፍሬውም ሙሉ ሆኖ እንዲያድግና የሚያጓጓ ቀለም እንዲኖረው በቂ የፀሐይ
ብርሃን ማግኘት ይፈልጋል፡፡

2.6. የውሃ ፍላጎት
የፍራፍሬ ተክሎች የውሃ ፍላጐታቸው በጣም ከፍተኛ ስለሆነ አመቱን ሙሉ የማያቋርጥ
የውሃ ምንጭ በአካባቢው መኖር አለበት፡፡ ይህ ውሃ በመስኖ ቦይ አማካኝነት ወደ ማሣው
እንዲገባና ተክሎች እንዲጠጡ ይደረጋል፡፡ በቂ ውሃ በአካባቢው መኖር አንድን የፍራፍሬ
ማሣ ለማቋቋም ወሳኝ ነው፡፡ በተጨማሪ አፈሩ ውሃ የማይቋጥር መሆን አለበት፡፡ ውሃ
የሚቋጥር አፈር ፈጽሞ ለፍራፍሬ ልማት አመቺ አይደለም፡፡

2.7. የአፈር ሁኔታ
የተለያዩ የፍራፍሬ ዛፍ ዝርያዎች የአፈር ምርጫቸው ከአፈር ለምነትና ከአፈር ኮምጣጣነት
አኳያ የተለያየ ቢሆንም አብዛኛዎቹ ምርታማ የሚሆኑት ውሃ በማይቋጥር ጥልቀት ባለውና ለም
አፈር ላይ ነው፡፡ ይህ ለም አፈር በመጠኑ የአሸዋማነት ይዘት ቢኖረው ይበልጥ ይመረጣል፡፡
ውሃ የሚቋጥርና ከባድ ሸክላማ አፈር ያለው መሬት ለፍራፍሬ አይመረጥም፡፡ ምክንያቱም
ይህ አፈር ለተክሉ ሥር አመቺ ባለመሆኑ ጠቅላላ ዕድገቱ የተገታ ይሆናል፡፡ በመጨረሻም
ዛፋ በቀላሉ የመሞት ዕድል ይገጥመዋል፡፡ በተመሣሣይ ሁኔታ በጣም አሸዋማ የሆነ አፈርም
ለፍራፍሬ ልማት አይፈለግም፡፡ ቦታው አመቺ ሆኖ የአፈሩ ለምነት የተሟጠጠ ከሆነ በተከላ
ወቅት ብስባሽ እና ፍግ በብዛት በመጨመር ጉዝጓዝ በመጠቀም የነበረውን ሁኔታ ማሻሻል
ይቻላል፡፡ ከፍራፍሬ ዛፍ ጥሩ ምርት ለማግኘት የአፈሩ ኮምጣጣነት በአማካይ (pH 6-7)
ቢሆን ይመረጣል፡፡ ስለዚህ የአፈር ሁኔታ በጣም ወሳኝ በመሆኑ ሥራው ከመጀመሩ በፊት
በጥንቃቄ መታየት አለበት፡፡
ስለሆነም የተለያዩ የፍራፍሬ ሰብሎችን ማምረት ሲታሰብ የእያንዳንዱን ሰብል ከባህር ወለል
በላይ ከፍታ ፍላጎት፤ የአየር እርጥበት፤ የውሃ ተስማሚነት እና የአፈር አይነት ወ.ዘ.ተ...
ፍላጐታቸውን ለይቶ ለማወቅ ባለሙያን ማማከር ያስፈልጋል፡፡
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3

2009

የፍራፍሬ ተክሎች የማራባት ዘዴዎች

የፍራፍሬ ተክሎችን በቀጥታ በዘርና ከተክሉ አካል በመውሰድ /በእፃዊ ተዋልዶ-Vegetative
propagation/ በተመረጠ የመሠረተ ግንድ ችግኝ ላይ በመክተብ /በተጋቦ የማራባት ዘዴዎች
ማልማት ይቻላል፡፡ ይሁን እንጂ ለፍራፍሬ ተክሎች የተሻለው አማራጭ በከተባ /በተጋቦ
የማራባት ዘዴ መጠቀሙ ነው፡፡
በከተባ /በተጋቦ የማራባት ዘዴ በቀጥታ በዘር ከሚደረገው የማራባት ዘዴ ጋር ሲነፃፀር
የተሻለ የሚያደርጉት፡-ተክሎቹ በእፃዊ ተዋልዶ ስለሚራቡ ችግኞቹ ተመሳሳይ ባህሪያት
እንዲኖራቸው፣ ወጥነት ያለው እድገት፣ የተሻለ ምርት የመስጠት አቅምና ጥራት ያለው ፍሬ
የመስጠት ባህሪይ እንዲኖራቸው ያደርጋል፡፡ከቀጥታ ዘር ከተገኘ ችግኝ ጋር ሲነፃፀር የአካል
እድገቱን በአጭር ጊዜ ውስጥ በማጠናቀቅ ፈጥኖ ምርት ይሰጣል፡፡
በመሠረተ ግንድነት የምንጠቀምባቸው ዝርያዎች የተሻለ አካባቢን የመላመድ፣ በሽታዎችና
ተባዮችን የመቋቋም ባህሪያት ሲኖራቸው ምርት ሰጪው አካል ደግሞ የተሻለ ምርታማና
ጥራት ያለው ምርት መስጠት እንዲችሉ ያደርጋል፡፡ በከተባ /በተጋቦ ከተገኙ ችግኞች
የተተከሉ የፍራፍሬ ዛፎች እድገት በመከታተል ከሚፈለገው በላይ ቁመቱ እንዳይረዝምና
ምርቱን ለመሰብሰብ ምቹ ይሆናሉ፡፡
ለመሠረተ ግንድነት የሚያገለግሉ ተክሎችን አካባቢውን የተሻለ የመላመድ ባህሪይ ያለው፣
በሽታዎችንና ነፍሳት ተባዮችን መቋቋም የሚችል፣ ከፍሬ ሰጪው አካል ጋር ተቀራራቢና
በመዳቀል ውህደትን የሚያረጋግጥ መሆን አለበት፡፡

3.1. ዘር መሰብሰብና ማዘጋጀት
ለመሠረተ ግንድነት ከተመረጠው መካከለኛ እድሜ ካለው የፍራፍሬ ተክል ከበሽታና ተባይ
ነፃ የሆነ የበሰለ ፍሬ መሰብሰብና ዘር ማዘጋጀት፣
F

የዘሩን የውጪ ሽፋን ለማስወገድ ከ1-2 ቀናት በውሃ በመዘፍዘፍ ማጠብና ለጥቂት

111

የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
ቀናት በጥላ ሥር በማድረቅ በአንድ ሣምንት ጊዜ ውስጥ መዝራት፣

112

F

ትርፍ ውሃ የማጠንፈፍና ጥልቀት ያለው ለም አፈር፣ የቦታው አቀማመጥ ሜዳማ ወይም
መጠነኛ ተዳፋት፣ ውሃ በአቅራቢያው የሚገኝና ከእንስሳት የተከለለ የችግኝ ማፍያ ቦታ
መምረጥና ማሣውን ማረስና ማለስለስ፣

F

የችግኝ መደቦቹ 5ሜ x 10ሜ ስፋት ያላቸው ሆነው እንዲዘጋጁ ማድረግ፣

F

የችግኝ መደቡ ሲዘጋጅ ሁለት እጅ በሥነ-ሕይወታዊ ቁስ /ብስባሽ/ የዳበረ፣ አንድ እጅ
የተብላላ ፍግና አንድ እጅ አሸዋ (2፡1፡1 ተዛምዶ) እንዲኖረው ማድረግ፣

F

ዘሩ እንደ ፍራፍሬው ዓይነትና ባህሪያት የዘር ብቅለቱን ጠብቆ የሚቆየው ለአጭር ጊዜ
ስለሆነ በ10 ቀናት ጊዜ ውስጥ በተዘጋጀው መደብ ላይ 15 ሣ.ሜ x 30 ሣ.ሜ ርቀት በ5
ሣ.ሜ ጥልቀት ዘሩን መዝራትና አፈር ማልበስ፣

F

ዘሩ እንደ ተዘራ ወዲያው ውሃ ማጠጣት ሲያስፈልግ የውሃ መብዛት እንዳይከሰት ግን
አስፈላጊውን ጥንቃቄ መውሰድ፣

F

በመደብ ላይ የተዘራው የፍራፍሬ ዘር በአማካይ በ10 ቀናት ውስጥ ይበቅላል፡፡ 10 ሣ.ሜ
ቁመት ያለው ችግኝ ለማግኘት ከ5-6 ሣምንታት ሊወስድ ይችላል፡፡

F

በመደብ ላይ የተዘሩት ችግኞች ቁመታቸው በአማካይ 10 ሣ.ሜ ሲደርስ ወይም ከ5-6
ሣምንታት ባለው ጊዜ ውስጥ ችግኞቹ ከቀይ ወደ አረንጓዴነት ሲቀየሩ ወደፕላስቲክ
ከረጢት ወይም መክተቢያ ቋሚ መደብ ማዛወር፣

F

ወደ ፕላስቲክ ከረጢት ወይም ወደ ቋሚ መደብ የማዛወሩ ሥራ ዘግይቶ ከተከናወነ
የችግኞቹ ሥሮች ስለሚበጣጠሱ ጥሩ እድገት አይኖራቸውም፡፡

F

ለከተባ ችግኝ ለማዘጋጀት 20 ሣ.ሜ x 35 ሣ.ሜ ስፋት ያለው የፕላስቲክ ከረጢት
መጠቀም የተሻለ ሲሆን የተብላላ ፍግና አሸዋ መጨመር (2፡1)፣

F

ጥሩ መሠረተ ግንድ ተመሳሳይ ባህሪይ፣ ፈጣን እድገት፣ አፈር ወለድ በሽታዎችን
መቋቋም የሚችልና በተከታታይ ምርት የሚሰጥ መሆን አለበት፡፡
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3.2. ፍሬ ሰጪ አካል መሰብሰብና ለከተባ/ለተጋቦ ማዘጋጀት
F

ለከተባ የሚሆን የተሻለ ጥራት ያለው ፍሬ ሰጪ አካል የምናገኘው ካለፈው የተከላ ቦታ
ካደጉ ተክሎች ከታዳጊ ክፍሎች ከተወሰዱ እምቡጦች ነው፡፡

F

የምንጠቀምባቸው መቀሶች ስለት ያላቸውና ንጹህ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡

F

የተቆረጡ ፍሬ ሰጪ አካላት በጥንቃቄ በፕላስቲክ ባጎች ውስጥ ማስቀመጥ፣

F

እንደ ተሞክሮ መወሰድ ያለበት ፍሬ ሰጪ አካል ስንቆርጥና ከተባ /ተጋቦ/ ስናካሄድ
በየጊዜው መሣሪያዎች ማጽዳት (በእሳት ወይም በአልኮል)፣

F

ጥሩ ልምድ ተደርጎ መወሰድ ያለበት በአንድ ጊዜ የምንሰበስበው የፍሬ ሰጪ አካል
መጠን በየቀኑ የምንተክለውን ያህል ብቻ መሆን እንዳለበት፣

F

አስገዳጅ ሁኔታ ከተከሰተ ያልተከተቡ ፍሬ ሰጪ አካል እምቡጦች ተሰብስበው በጥንቃቄ
በበረዶ ውስጥ ለአጭር ጊዜ ማቆየት (የቅዝቃዜ ደረጃውን መመጠን)፣

3.3. በከተባ /budding/ ወይም በተጋቦ /grafting/ የማራባት ዘዴ
የፍራፍሬ ተክሎችን በጎንዮሽ (side or veneer grafting) አሰራር ወይም በክሊፍት የማጋባት
ድቀላ (clift grafting) የቴክኒክ ዘዴዎች ማዳቀል እንደሚቻል፣ ፍሬ ሰጪ አካል /scion
material/ በፍሬ አሰጣጡና በጥራት ደረጃው ተመራጭነት ካለው የፍራፍሬ ዛፍ ቅርንጫፍ
መርጦ ከከተባ /ከመጋባቱ በፊት ከ10-14 ቀናት ቀደም ብሎ ቅጠሎቹን መመልመልና አዳዲስ
እምቡጦች እንዲያወጣ ይደረጋል፡፡
አሰራሩም፤F

ለከተባ /ለተጋቦ የሚያገለግሉ ፍሬ ሰጪ አካላት ከ4-8 ሣ.ሜ ቆርጦ ማዘጋጀት፣

F

ከመሠረተ ግንዱ ችግኝ ግንድ ላይ ከመሬት 20 ሣ.ሜ ከፍ ብሎ የተዘጋጀውን ፍሬ ሰጪ
አካል በጎን በመብጣትና በመሻጥ ከተባውን ማከናወን፣

F

አንዱ ከሌላው አካል ጋር ተያይዞ ቅርፊቱ እንዲገጥም፣ ንፋስና ውሃ ገብቶ
እንዳያደርቀውና እንዳያበሰብሰው መጋጠሚያውን በፕላስቲክ ማሰር፣

F

የተሳካው ፍሬ ሰጪ አካል መጽደቁ ሲረጋጋጥ የታሰረውን ፕላስቲክ መፍታት፣

F

በከተባ የተዘጋጀ ችግኝ ከ4-6 ወራት ጊዜ ውስጥ ለተከላ ዝግጁ እንደሚሆን፣
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የፍራፍሬ ችግኝ አዘገጃጀት

4.1. የችግኝ ጣቢያ ማቋቋም
የፍራፍሬ ተክሎች ልማትን ውጤታማ ለማድረግ በመጀመሪያ ደረጃ ተክሉ በችግኝ ጣቢያ
ውስጥ ማዘጋጀት ለውጤት ከፍተኛ እገዛ ይኖረዋል፡፡

ቦታ መረጣ
ለችግኝ ዝግጅት የሚሆን ቦታ ሲመረጥ የአካባቢው የአፈር ሁኔታ ለችግኝ ዝግጅት ተስማሚ
መሆን አለበት፣ የቦታው አቀማመጥ ሜዳማ ቢሆን የተሻለ ነው፡፡ አፈሩም ጥልቅና ለምነት
ያለው፣ የማያቋርጥ የውሃ ምንጭ በአካባቢው ያለበት፣ ችግኞችን በቀላሉ ለማጓጓዝ
እንዲቻል የተሽከርካሪ አውራ መንገድ አጠገብ ቢሆን ይመረጣል፣ ቦታው ለከፍተኛ ውርጭና
ነፋስ የተጋለጠ መሆን የለበትም፣ ዙሪያውንም ነፋስ መከላከያ /ሄጅ/ መተከል አለበት፣
በአካባቢው በቀላሉ የጫካ አፈር ማግኘት የሚቻል ቢሆን ይመረጣል፣ በዚህ ዓይነት የተመረጠ
ቦታ ቢያንስ ሶስት ጊዜ ተገልብጦ ይታረሳል፣ በላይ ላይ እንደ ጉቶና ትልልቅ ድንጋይ ወዘተ…
ካለ እንዲነሳ ይደረጋል፡፡

4.2. የችግኝ ጣቢያ ኘላን ማዘጋጀት
በኘላኑ የሚካተቱት የነርሰሪ ዕቃዎች ማስቀመጫ ቤት፣ ለድብልቅ አፈር ዝግጅት የሚያስፈልግ
ጥላ ቦታ፣ ችግኞች የሚተከሉበት መደብና በተጨማሪም በችግኝ ጣቢያው አካባቢ በቂ ቦታ
ካለ ለፍሬ ሠጪ አካል ምንጭ የሚሆኑ እናት ዛፎች የሚተከሉበት ቦታ ማዘጋጀት ያስፈልጋል።
በቂ የሆነ የችግኝ ቦታ ለመከለል እንዲያመች በመጀመሪያ ምን ያህል ዘር እንደሚዘራና ምን
ያህል የችግኝ መደቦች እንደሚያስፈልጉ ማወቅ ያስፈልጋል፡፡ እያንዳንዱ የችግኝ መደብ
ሲሠራ አንድ ሜትር ስፋትና አምስት/አስር/ ሜትር ቁመት ሊኖረው ይገባል፡፡ እንዲሁም
በየመደቦቹ መካከል ለመተላለፊያ የሚሆን በሁሉም አቅጣጫ 40 ሳ.ሜ እንዲኖር ያስፈልጋል።
የተመረጠው የችግኝ ቦታ ተዳፋት ከሆነ መደቦቹ በቁልቁለት አግድም መሠራት አለባቸው፡፡
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4.3. ችግኝ ዝግጅትን ወደ ፕላስቲክ ማዛመት
ችግኞች ለማዛመት መድረሳቸው ካረጋገጥን በኋላ የምናዛምትበትን ቦታ በቅድሚያ ማዘጋጀት
ይኖርብናል፡፡ በመደብ ላይ ያለውን ችግኝ ከማዛመት በፊት ለ15 ቀን ያህል ውሃ አለማጠጣት
ያስፈልጋል፡፡ ጠቃሚነቱም የሚዛመቱት ችግኞች እንዳይደነግጡ ይረዳቸዋል፡፡ ወደ ፕላስቲክ
ማዛመቱ ሥራ ከተከናወነ በኋላ እንደ አፈሩ እርጥበትና ድርቀት እየታየ ውሃ ማጠጣት
ያስፈልጋል፡፡ ከ10 እስከ 15 ቀን በኋላ የደረቁ ችግኞችን መተካት ያስፈልጋል፡፡ ችግኞቹ ለከተባ
እስከሚደርሱና ከከተባ በኋላ ወደ ማሳ ለማዛመት እስከሚደርሱ ድረስ ማንኛውንም ለችግኝ
ጣቢያ አስፈላጊ የሆኑ እንክብካቤዎች ሁሉ ይከናወናል፡፡
በኘላስቲክ ፖት ላይ ለሚዛመቱ ችግኞች እንደ ማንጐ፣ አቮካዶና ፖፖዬ/ለመሳሰሉት
የማዛመት ሥራው ከመከናወኑ በፊት የተለያዩ ስፋትና ርዝመት ያላቸው ከረጢቶችን ካዘጋጀን
በኋላ እነሱን ለመሙላት የኮምፖስት፣ አሸዋና አፈር ቅልቅል ማዘጋጀት ይኖርብናል፡፡
የኘላስቲክ ከረጢት አፈር መሙላት ሥራ ከተከናወነ በኋላ ከተከላ በፊት ውሃ አጠጥቶ
ችግኞቹን ማዛመት ይቻላል፡፡ በኘላስቲክ ለሚደረጉት ችግኞች ሁሉ ውሃ የማጠጣቱ ክንውን
የሚካሄደው በባለ ወንፊት ውሃ ማጠጫ ይሆናል፡፡

4.4. የፍራፍሬ ችግኝ በከተባ የማባዛት ዘዴዎች
የፍራፍሬ ተክሎችን በሁለት ዓይነት በዘርና በመክተብ ማራባት ዘዴዎች ማባዛት ይቻላል፡፡
የፍራፍሬ ችግኝ የችግኝ ከተባ ወይም ማጣበቅ ሲባል የመሠረተ-ግንድ እና ፍሬ ሰጪ ግንድ
በአንድ ላይ ተጣብቆ የሚሰጡት ውጤት ነው፡፡ ይህ መሠረተ-ግንድና ፍሬ ሰጪ ጥብቂያ
የሆነውን ችግኝ ለማምረት የተለያዩ የችግኝ መክተቢያ ዘዴዎችን መጠቀም ይቻላል፡፡
እነዚህ የከተባ ዘዴዎች በጥቅሉ ግራፍቲንግና በዲንግ በመባል ይታወቃል፡፡ ግራፍቲንግ ማለት
የመሠረተ-ግንድና ከአንድ በላይ እንቡጥ ያለዉን ፍሬ ሠጪ ቀንበጥ የተለያዩ የግራፍቲንግ
ዘዴዎችን በመጠቀም በአንድ ላይ ማጣበቅ /መክተብ/ ማለት ነው፡፡ የግራፍቲንግ ሥራ
ውጤታማ እንዲሆን ግንዶቹ /የመሠረተ-ግንድና ፍሬ ሰጪ ግንድ/ እኩል ይዘትና ቅርጽ
ቢኖራቸው ይመረጣል፡፡ በዚህ ዓይነት የመክተብ ሥራ ከተከናወነ የቆሰለው አካል በቶሎ
መዳን ስለሚችል ለፈጣን የችግኝ ዕድገት አስተዋጽኦ ያደርጋል፡፡

4.4.1. የመሠረተ-ግንድ አዘገጃጀት
መሰረተ-ግንድ የአካባቢ ተፅዕኖን አፈር-ወለድ በሽታዎችን እንዲሁም ተባዬችን ለመቋቋም
የሚችለው ዝርያዎችን በችግኝ መልክ በማዘጋጀት የመሠረተ-ግንድ አገልግሎት እንዲሰጡ

116

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

ማድረግ ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ መሠረተ-ግንድ የዛፋን የዕድገት መጠን ይቆጣጠራል፣
ለረጅም ጊዜ ፍሬ እንዲሰጥ ያደርጋል፡፡
የፍሬ ሰጪ አካል (ሳዮን) ምርት መስጠት ከጀመሩት ወይም የእናት ዛፍ በመዉሰድ ከመሰረቱ
ግንዱ ጋር የሚጣበቀዉ አካል ሲሆን ሥር ለተለያዩ በሽታዎችና የአካባቢ ተፅዕኖዎች በቀላሉ
እንደማይችል ብዙ ጥናታዊ ዘገባዎች ይጠቁማሉ፡፡ ለዚህ ጥራት ያለውን መሠረተ-ግንድ
ችግኝና የፍሬ ሰጪ አካል ማዘጋጀት ለፍራፍሬ ዛፍ ምርታማነት ወሳኝ ነው፡፡ በሌላ በኩል
ተክሎች ለሚፈልጉት የቅዝቃዜ መጠን ለመቋቋም መሠረተ-ግንድ አስተዋጽኦ አለው፡፡
የመሠረተ-ግንድ ችግኞች በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች የተከፈሉ ናቸው፡፡ የመጀመሪያው ሥር
ያለው በቅጥያ ተወስዶ የሚባዛ (Clonal rootstock) ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ከዘር ፍሬ
የሚባዛ (Seedling rootstock) ተብሎ ይጠራሉ፡፡ በቅጥያ የሚባዛ መሠረተ-ግንድ በተለይ
የሚያስፈልገው ሥር በቀላሉ ለማብቀል ለሚቸገሩ ዝርያዎች ነው፡፡

4.4.2. የተለያዩ የከተባ (ግራፍቲንግ እና በዲንግ) ዘዴዎች
የግራፍቲንግ አስፈላጊነት
የተክሎች የዘር ባህርይ ትክክለኛነቱን ሳይለቅ ጣፋጭና ተፈላጊ ፍሬ ለማግኘት፣ የተክሎችን
የህይወት ዑደት ዘመን ለመቀነስ/ የአበባና ፍሬ የሚሰጡበትን ወቅት ለማሳጠር/ ከመሠረተግንድና ፍሬ ሰጪ ግንድ የሚገኘውን ለተክሉ ዕድገትና ምርታማነት አስተዋጽኦ የሚያደርገውን
የእጽዋት ባህርይ ለመጠበቅ፣የሚያስችል አሰራር ወይም ዘዴ ነዉ፡፡ ለዚህም ከዚህ በታች
የተዘረዘሩትን የከተባ ዘዴዎች ልንጠቀም እንችላለን፡፡

ክሌፍት /ዌጅ ግራፍቲንግ
ይህ ዘዴ በቀላሉ ሊከናወን የሚችል ቀልጣፋ የሆነ ችግኝን የመክተብ ዘዴ ነው፡፡ በእርሳስ
ውፍረት ቅርጽ ያደገ ችግኝ ከመሬት 30 ሳ.ሜ ከፍ ብሎ ይቆረጥና በመክተቢያ ሰንጢ በትንሹ
እኩል ክፋይ እንዲሆን ተደርጐ በትንሹ ይሰነጠቃል፡፡ ስንጥቁ ከ3 ሳ.ሜ ባይበልጥ ይመረጣል፡፡
ፍሬ ሰጪ ግንድ በትክክል መጣበቅ እንዲችል በመክተቢያ ሰንጢ ጠፍጣፋ ሆኖ ከጐንና
ጐን በትንሹ ይጠረባል፡፡ ከጐንና ጐን ሲጠረብ በሁሉቱም ጠርዝ ላይ ያለው ቆዳ /ቅርፊት/
እንዳይላጥ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ የተጠረበው የፍሬ ሰጪ ግንድ አካል ከተሰነጠቀው
የመሠረተ-ግንድ አካል ጋር በትክክል መጣበቅ እንዲችል እኩል መሆን አለበት፡፡
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ሥዕል 1. የፍሬ ሰጪ አካሉ ለግረፍቲንግ ሲዘጋጅ

ስላሽ ግራፍቲንግ
ይህ ዘዴ በአብዛኛው የሚያገለግለው የቅርፊታቸው ልጣጭ በጣም የሳሳና በቀላሉ መፈልቀቅ
ለሚያስቸግራቸው ዝርያዎች ወይም የግንዱ ተፈጥሮ ለስለስ ያለና በቀላሉ ሊቆረጥ የሚችል
ዝርያዎች ላይ ነው፡፡ ጥቅሙ ሲታይ በጣም በርካታ የሆኑ በተቆረጠው አካል ላይ የሚገኙ
ሌሎች በመሠረተ-ግንድና በፍሬ ሠጪ ግንድ ጥብቂያ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ በማድረግ ቁስሉ
በቶሎ እንዲድን ያደርጋሉ፡፡

በጉንቆላ /በዲንግ/
በዲንግ ይህ አሰራር አንዲት እንቡጥ ከፍሬ ሰጪ አካላ በመዉሰድ በመሰረተ ግንዱ ላይ
የሚጣበቅበት አሰራር ሲሆን ፈጣንና ቀልጣፋ የሆነ ችግኝ የመክተብ ዘዴ ነው፡፡ በስፋት
ሥራ ላይ የዋሉ ሁለት የበዲንግ ዘዴዎች ቲ በዲንግ እና ፖች በዲንግ ተብለው ይታወቃሉ።
የበዲንግ ሥራ ለመስራት በቀጥታ ያልፈነዳ እምቡጥ ከፍሬ ሠጪ ግንድ በመውሰድ ለከተባ
በደረሰ አከቲቭ በመሆነ መሠረተ-ግንድ ችግኝ ላይ መክተብ ነው፡፡ ቲ በዲንግ በ “T” ቅርጽ
የሚሠራ ሲሆን ፖች በዲንግ ደግሞ ያልፈነዳ እምቡጥ የያዘው በሬክታንግል ቅርጽ ከፍሬ
ሰጪው ግንድ ይነሣና በመሠረተ-ግንድ ችግኝ ላይ ይከተባል፡፡ ይህ ዘዴ ብዙ ጊዜ ብርቱካንና
መሰሎቹን፣ አፕልን ለማባዛት ያገለግላል ፡፡

4.5. የፍራፍሬ ከተባ ማዳቀል ዓላማው
Ø ቶሎ የሚደርስ ወይንም ፍሬ የሚሰጥ ዛፍ ለማግኘት፣
Ø እንደ እናታቸው ዝርያ ሆነው እንዲወጡ ለማድረግ፣
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Ø የምንፈልገውን ዝርያ ለማግኘት፣
Ø ትላልቅ ዛፎችን ዝርያቸውን ለመቀየር ወይም ለማደስ፣
Ø መሠረተ-ግንዳቸው በበሽታ ወይንም በሌላ ሁኔታ የተጠቃውን ለማዳን፣
Ø በአንድ ተክል ላይ ከአንድ በላይ የሆኑ ዝርያዎችን ለማግኘት፣

4.6. የከተባ ወቅት
የፍራፍሬ ችግኝን የመክተቢያ ወቅት መምረጥ ከከተባ በኋላ የመያዝ አቅሙንና ቶሎ
ለማጐንቆል እንዲረዳው ያደርግልናል፡፡ ስለዚህ በጣም ቅዝቃዜና ከፍተኛ ሙቀት
የሚኖርባቸውን ወራቶች ባንጠቀም መልካም ነው፡፡

4.7. ችግኞችን ለከተባ ማዘጋጅት
የመሠረተ ግንዱ ችግኝ ለከተባ መድረሱን /የእርሳስ ያህል ውፍት መድረሱን/ ካረጋገጥን በኋላ
ለከተባ አንድ ወር ሲቀረን በሳምንት አንድ ጊዜ ውሃ ማጠጣት፣ እንዲሁም የፍሬ ሰጭ አካል
/Scion/ የምናመጣበትን ዛፍም ለከተባ እምቡጦችን ለማምጣትና ለመክተብ አንድ ወር
ሲቀረን ውሃ በአግባቡ ማጠጣት ይህም በከተባ ወቅት ቅርፊቶችን በቀላሉ ለማላቀቅ ያግዛል::

4.8. የፍሬ ሰጪ አካል ዝግጅትና አያያዝ
ለፍሬ ሰጪ አካል ምንጭንነት የምንጠቀመባቸዉን እናት ዛፎች ዝርያ በውል ማወቅ አሰፈላጊ
ነዉ፡፡ ለምሳሌ ለከተባ የሚዘጋጀዉ የብርቱካን የፍሬ ሰጩ አካል እናት ዛፍ ለሁለት ጊዜ
ምርት የሰጠ ሆኖ አንድ ዓመት ከሆነው ቅርንጫፍ የሚዘጋጅ ሲሆን ከማንኛዉም በሽታና
ተባይ ነፃ የሆነ፣ እሾህ የሌለበት፣ የተዘጋጀ (የደረሰ) እምቡጥ ያለው፣ አንጉላር ያልሆነና
ድቡልቡል የሆነ ባህሪያት ቀንበጥ መሆን ይገባዋል፡፡ ለማንጐ ለአቮካዶ ለመሳሰሉት ደግሞ
ችግኞች ውፍረታቸው የእርሳስን ያህል ሆኖ ግን ችግኞቹ ጠንከር ማለት አለበት፡፡ ለዘይቱንና
ለካዛሚሮም ከላይ በተጠቀሰው መሰረት ይሆናል፡፡
የፍሬ ሰጪው አካል ከዛፉ ከተቆረጠ በኋላ ለብዙ ቀናት መቆየት ስለማይችልና አቆይተንም
ብንከትበዉ የመያዝ አቅሙ አስተማማኝ ስለማይሆን ቢቻል በአቅራቢያችን የፍሬ ሰጪ /
ሳየን/ እናት ዛፎች መትከልና በእንክብካቤ መያዝ ይኖርብናል፡፡ ካልሆነም የፍሬ ሰጪውን
/ሳየን/ ከሌላ ቦታ ከቆረጥንና ካመጣን በኋላ በአጭር ጊዜ /2-4 ቀን/ ውስጥ ከተባውን
ማጠናቀቅ አለብን::
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4.9. የፍሬ ሰጪ አካል /ሳየን/ አቆራረጥ
ለብርቱካንና መሰሎቹ የተዘጋጀ አይን የሚይዘውን ቅርንጫፍ የሁለተኛውን ዓመት የቅርንጫፍ
ክፍል ሆኖ ከተቆረጠ በኋላ እንዳይደርቅ በውሃ ውስጥ በማድረግ በደንብ አድርጐ በላስቲክ
ማሰር ወይንም በጋዜጣ በመጠቅለል ውሃ እያርከፈከፉ መጠቀም ይቻላል፡፡
ለአቮካዶና ማንጐ ደግሞ ሊፈነዳ የተዘጋጀውን እንቡጥ ለጋ ያልሆነውን መጠቀም
ይኖርብናል፡፡ ከላይ በተጠቀሰው መሰረት አያያዙን ጠብቀን ወደ ተፈለገው ቦታ መውሰድ
ይቻላል፡፡

4.10. የመክተቢያ መሳሪያዎች አያያዝና አጠቃቀም
የፍራፍሬ ችግኝ ከመከተባችን በፊት የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች /ሰንጢና መቀስ/ በደንብ
የመሳሉን ስለቱም አስተማማኝ መሆኑን ማረጋገጥ ይኖርብናል፡፡ ይህም የከተባውን ሥራ
ያፋጥነዋል፡፡ በተጨማሪም መሳሪያዎችን ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ በምንጠቀምበት
ጊዜ ጽዳታቸውን መጠበቅ ተባይና በሽታን ከማስተላለፍ ያድነናል፡፡ እነዚህ የምንጠቀምባቸው
መሳሪያዎች በፍፁም ዝገት የማይዝጉ በየጊዜዉ በአልኮል የሚወለወሉ መሆን አለባቸው፡፡

4.11. ችግኞችን ለከተባ ማዘጋጀት/ የችግኝ ምልመላ/
ብርቱካንና መሰሎቹን የምንከትብበት የመሰረተ ግንድ /ሩት ስቶክ/ ችግኞች በሙሉ
የመክተቢያ ጊዜ ከመድረሱ ከአስራ አምስት ቀን በፊት ከመሬት እስከ /40 እስከ 50/ ሴንቲ
ሜትር ድረስ በመቀስ በደንብ አድርጐ መመልመል አለበት፡፡ በምልመላ ወቅት በግንዱ
ላይ ቅርፊቱ እንዳይላጥ መጠንቀቅ ይኖርብናል፡፡ ይህንንም ለማስወገድ ስለት ያለው መቀስ
መጠቀም ግዴታ ነው፡፡
ለከተባ የምንጠቀምባቸውን የማንጎና አቮካዶ ፍሬ ሰጪ አካል /ሳዮን/ ከእናት ዛፎ ከመቁረጣችን
ከሳምንት በፊት ቅጠሉን ብንመለምለዉ ሳዮኑ የራሱን ምግብ እንዲይዝ ስለሚያደርገዉ
በከተባ ወቅት የመፅደቅ መጠኑን እንዲጨምር ያደረገዋል፡፡

4.12. ከከተባ በፊትና በኋላ መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች
ከከተባ በፊት፡የመስኖ ውሃ መኖሩን ማረጋገጥ፡ የመክተቢያ መሳሪያዎችን ማፅዳትና ስለት ማድረግ፣
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የምንከትብበት ወቅት ከከፍተኛ ቅዝቃዜና ሙቀት ነፃ መሆኑን ማረጋገጥና ሥራውን
መጀመር ያስፈልጋል፡፡
በከተባ ወቅት
v የመክተቢያ ጊዜ ጧት ከ 12-4 ሰዓት፣ ከሰዓት በኋላ ከ 9-12 ሰዓት መሆን
ይኖርበታል፡፡ ከተባው ከፀሐይ መውጫና መግቢያ ተቃራኒ መሆን ይገባዋል፡፡
ከተባው እንደ ተፈጸመ የተከተበውን እምቡጥ ከመሠረተ ግንዱ ጋር በትክክል
በፕላስቲክ ማሠር ያስፈልጋል፡፡
ከከተባ በኋላ
v የተከተበው ፕላስቲክ እንዳይፈታ ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ማየትና ማጥበቅ
ያስፈልጋል፡፡
v ለብርቱካንና መሠሎቹ መፅደቁ እንደታወቀ ከ20-30 ቀን ድረስ ፕላስቲኩ እንዲፈታ
ይደረጋል፡፡
v ለማንጎና አቮካዶ ግን ወደ አ/አደሩ ለተከላ እስከሚሥራጩበት ጊዜ ድረስ ሊቆይ
ይችላል፡፡ በዋናው ማሳ ላይ ከተተከለ በኋላ ግን መፅደቁ እየታየ ቀስ በቀስ ፕላስቲኩ
ቢፈታ ይመረጣል፡፡
v ከዚያም ከተከተበው እንቡጥ በስተቀር ሌሎች እምቡጦች ከተከተበበት በታች
እንዳይወጡ መቆጣጠር ያስፈልጋል፡፡
v እንቡጡ በመሠረተ ግንዱ ላይ ከተከተበ በኋላ እንዳይወድቅና በነፋስ እንዳይደርቅ
መታሠር ይኖርበታል፡፡ ለዚህም ለእያንዳንዱ እምቡጥ ማሠሪያ ስፋቱ 30 ሳ.ሜ እና
ውፍረቱ ደግሞ 1.5 ሳ ሜ ያለው ፕላስቲክ ይመረጣል፡፡
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2009

የፍራፍሬ ተከላ ቦታ ዝግጅት፤ ተከላ
ማካሄድና የመስክ አያየዝ

5.1. የተከላ ቦታ መረጣ
የፍራፍሬ እርሻ በአንድ ቦታ ሲመሠረት ለብዙ ጊዜ የእርሻ መሬትን ይዞ የሚቆይ በመሆኑ
ውጤታማነትና ቀጣይነት ያለውን ምርት ለመስጠት እንዲችል ከመመስረቱ በፊት ብዙ ቅድመ
ሁኔታዎችን ማጤን ያስፈልጋል፡፡ በቅድሚያ ሊታዩ የሚገባቸው የቦታ መረጣ፣ የአፈር ሁኔታ፣
የመሬት አቀማመጥ፣ በየጊዜው የሚታየው የአየር ፀባይ፣ በቂና የማያቋርጥ የውሃ ምንጭ
በአካባቢው መኖሩ፣ የመሬቱ ውሃን የማንጠፈፍ አቅም፣ የሚመረተውን ምርት በቶሎ ለገበያ
ለማቅረብ የትራንስፖርት አመቺነትና ገበያ ማግኘት መቻል የፍራፍሬ ቋሚ ማሣ ከመቋቋሙ
በፊት በቅድማያ ይታያሉ፡፡
የአፈሩ ሁኔታ አመቺ ከሆነና ከላይ የተጠቀሱትን መስፈርቶች የሚያሟላ ከሆነ ተዳፋትነቱ
መጠነኛ ቢሆን ይመረጣል፡፡ ተዳፋትነቱ የበዛበት ቦታ ላይ ጐርፍና ሌሎች ተመሳሳይ ችግሮች
ስለሚከሰቱ የአፈር ጥበቃ ዘዴ መጠቀሙ አስፈላጊ ነው፡፡ በተዳፋት መሬት ላይ የሚታየው
ሌላው ችግር የተለያዩ ሥራዎች ለምሣሌ በምርት ወቅት ምርት ለመሰብስብ፣ የበሽታ ችግር
ቢኖር ርጭት የማካሄድ ሥራዎችን የተወሳሰበ ያደርጋል፡፡ ስለዚህ የመሬቱ አቀማመጡ
በመጠኑ ተዳፋትነት ያለው ወይንም ሜዳማ ቢሆን ይመረጣል፡፡

5.2. የተከላ ማሳ ዝግጅት
በማሣ ላይ ችግኝ ከመተከሉ በፊት ችግኞች የሚተከሉበት ቦታ፣ መተላለፊያ መንገድ የመስኖ
ቦይ መተላለፊያ፣ የነፋስ መከላከያ የሚተከልበት፣ የተተከሉ ዝርያዎች ስም መፃፍ፣ ምርቱ
ተሰብስቦ ለጊዜው የሚቀመጥበት ጊዜያዊ መጋዘን ወይም ጥላና አጥር በኘላኑ መካተት
አለባቸው፡፡ ከዚህ በኋላ የማሣ ዝግጅት ሥራ ይጀመራል፡፡
ማሣው በተለይ በበጋ ወራት ቢያንስ ሶስተ ጊዜ ተገልብጦ ሊታረስ ይገባል፡፡ በበጋ ወራት
የማረስ ጥቅሙ ማሣው ብዙ አረም እንዳያበቅልና የተለያዩ ነፍሳቶችና በሽታ አምጪ
ህዋሳቶችን ቁጥር እንዲቀንስ ስለሚያደርግ ነው፡፡ ማሣው በደንብ ተስተካክሎ ከታረሰ በኋላ
የተከላ ጉድጓድ ይዘጋጃል፡፡
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5.3. የተከላ ጉድጓድ ዝግጅት
ጉድጓድ በተወሰነ ርቀት የሚቆፈር ሲሆን የተከላ ርቀት እንደ ፍራፍሬው አይነት ይለያያል።
የጉድጓድ ስፋትና ጥልቀት እንደ አፈሩ ሁኔታ የሚለያይ ቢሆንም ለአብዛኞቹ የፍራፍሬ
ተክሎች 60 x 60 ሳ.ሜ ስፋትና ጥልቀት ያለው ጉድጓድ በቂ ይሆናል፡፡ የተከላ ጉድጓድ
ቢያንስ ከአንድ ወር ቀደሞ መቆፈር አለበት፡፡ የዚህ ጥቅሙ ከጉድጓድ ውጪ የተቆለለው
አፈር ከፍግ ጋር ተቀላቅሎ በተከላ ወቅት ወደ ጉድጓድ ሲሞላ ተክሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ
ተፈላጊውን ሥር በቀላሉ በመስደድ በቶሎ መፅደቅ እንዲችል ይረዳል፡፡

5.4. ችግኝ ማጓጓዝና ተከላ ማካሄድ
ችግኞችን ለተከላ ማዘጋጀትና ማጠናከር /Hardening off/
በችግኝ ጣቢያ ውስጥ የተዘጋጁ የፍራፍሬ ችግኞች ወደ ቋሚ የተከላ ቦታ ከመሄዳቸው በፊት
ከአንድ ሣምንት በፊት ውሃ እንዳያገኙ መከልከል ችግኞች እንዲጠነክሩ ስለሚያደርጋቸው
ወደ ተከላ ቦታ በሚዛመቱበት ጊዜ የሚሞቱትን የችግኞች ብዛት ይቀንሣል፡፡ የመጽደቅ
እድላቸውንም ከፍ ያደርገዋል፡፡
ለምሣሌ ፡ለብርቱካንና መሰሎቹ ችግኞቹ ሊዛመቱ ከ10-14 ቀናት ሲቀራቸው የውሃ ማጠጣቱን
ሥራ ማቋራጥ ያስፈልጋል፡፡ ችግኖች ወደ ቋሚ የተከላ ቦታ ከመዛመታቸው በፊት በፀረተባይ ወይም ጸረ-ሻጋታ ኬሚካል መንከር ችግኞች ለስር አበስባሽ ፈንገስ ለተባይና ለበሽታ
እንዳይጋለጡ ያደርጋል፡፡ የፍራፍሬ ችግኞች ወደ ቋሚ የተከላ ቦታ ከመዛወራቸው በፊት እንደ
ሙዝ የመሳሰሉ ችግኞችን የተወሰኑ ቅጠሎች ሲቀሩ ሌሎች ቅጠሎችና ተቀጥላዎች በጥንቃቄ
በመቀስ ሊወገዱ ይገባቸዋል፡፡ ይህም በመሆኑ ችግኞች በሚጓጓዙበት ወቅት በቅጠሎች
አማካኝነት በትነት ሊወጣ የሚችለውን የውሃ መጠን ለመቀነስ ያስችላል፡፡ በተከላ ወቅት
ረጃጅምና መንታ ስሮች ያላቸዉ ችግኞች ፣ የተጣመሙ፣ በበሽታና በተባይ የተጠቁ ሥሮችን
በጥንቃቄ በመቀስ ማስወገድ ተገቢ ነው፡፡ ይህም በመሆኑ ጤንነቱ የተጠበቀና ከበሽታና
ከተባይ ነፃ የሆነ ቋሚ የፍራፍሬ ዛፍ እንዲኖር ያስችላል፡፡
ችግኞች ወደ ተከላ ቦታ ለመዛመት ከመነቀላቸዉ ከአንድ ቀን ቀድሞ ብሎ ውሃ ሊሠጣቸው
ይገባል፡፡ ይህም በመሆኑ ችግኞች ከአፈሩ በሚላቀቁበት ጊዜ የመበጣጠስና የመድረቅ
ሁኔታዎችን ይቀንሣል፡፡ ይህ ዘዴ በተለይ ያለ ኘላስቲክ ለሚዘጋጁ የችግኝ አይነቶች በጣም
ጠቃሚ ነው፡፡
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የፍራፍሬ ችግኞች ወደ ቋሚ የተከላ ማሣ በሚተከሉበት ወቅት አፈሩ በቂ እርጥበት ያለው
መሆኑን ማረጋገጥ፣በምንተክልበት ወቅት ስሮች በጭቃ እንዳይጣበቁ አፈሩ ከሚገባው
የእርጥበት መጠን በላይ ጭቃ መሆን የለበትም፣ ችግኞች እንደ ተዛመቱ ወዲያውኑ ውሃ
ሊያገኙ ይገባቸዋል፡፡ በተከላዉ ቀን በቂ ዝናብ ካልዘነበ በእያንዳንዱ የተተከለ ችግኝ በቂ ዉሃ
ማጠጣትና ጉዝጓዝ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
በመደብ ላይ ያለውን (ያለ ፕላሲቲክ የተዘጋጀ) ችግኝ በባለጣት (በፎርክ) መሳሪያ በመንቀል
የሚሄድበት ቦታ ራቅ ያለ ከሆነ በፍራፍሬ ችግኝ ማጓጓዝ ሳጥን ውስጥ ተደርጐ በውሃ በተነከረ
ጆንያ በመሸፈን ማድረስና መትከል ይቻላል፡፡ እንደ አፈሩ እርጥበትና ድርቀት እየታዬ ውሃ
ማጠጣት ተግባሩ ችግኙ እስከሚፀድቅ ይቀጥላል፡፡ ከፀደቀም በኋላ በየሰባት ቀኑ ማጠጣት
ያስፈልጋል፡፡ ከ10 እስከ 15 ቀን በኋላ የደረቁ ችግኞችን መተካት ያስፈልጋል፡፡

5.5. የአረምና ኩትኳቶ አስፈላጊነት
አረም የተክሉን ምግብ ስለሚሻማና በተክሉ ዕድገት ላይ ተፅዕኖ ስለሚኖረው በየጊዜው የአፈር
ቁጥጥር አስፈላጊ ነው፡፡ የፍራፍሬ ማሣ ውጤታማ እንዲሆን ሁልጊዜ ከአረም የፀዳ መሆን
አለበት፡፡ በአብዛኛው የአረም ቁጥጥርን ገና አረሙ ሳይስፋፋ በእጅ ማረም ብዙ ወጪዎችን
ሊቀንስ ይችላል፡፡
ተክሉ ጥሩ ዕድገት እንዲኖረውና ከአፈር ውስጥ አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን በበቂ ሁኔታ
ማግኘት እንዲችል ኩትኳቶ አስፈላጊ ነው፡፡ ኩትኳቶ አልፎ አልፎ የሚከናወን ሲሆን ለአረም
ቁጥጥር ከፍተኛ አስተዋፅኦ አለው፡፡ በየጊዜው ኩትኳቶና አረም ቁጥጥር እየተደረገ የተክሉ
ዕድገት የተገታ ከሆነ ፍግ በበቂ ሁኔታ ዙሪያውን መጨመር ተገቢ ነው፡፡ ከዚህ ዓይነት የእርሻ
አያያዝ የሚገኝ ምርት የተፈጥሮ እርሻ ፅንሰ-ሀሳብን የተከተለ በመሆኑ በገበያ ላይ ያለው
ተፈላጊነቱ በጣም ከፍተኛ ነው፡፡ ስለዚህ አምራቾች ይህን በስፋት እንዲያካሂዱ ሊመከሩ
ይገባል፡፡

5.6. የማዳበሪያ፤ የኮምፖስት ወይም ፍግ መጨመር አስፈላጊነት
የፍራፍሬ ዛፍ ቋሚ ተክል ስለሆነ ለዛፍ ዕድገት፣ ለማበብና ፍሬ ለማፍራት ብዙ ዓይነት
ንጥረ-ምግቦችን ከአፈር ውስጥ ይፈልጋል፡፡ እነዚህን ንጥረ-ምግቦች ተክሉ በቋሚነት
ስለሚጠቀምባቸው ከጊዜ በኋላ መጠናቸው እየቀነሰ ስለሚሄድ የዛፍ ምርታማነትና የምርቱ
ጥራት በዚያው መጠን ይቀንሳል፡፡ ስለዚህ ምርቱ እንዳይቀንስ እነዚህን ንጥረ-ምግቦች
ለመተካት የሚያስችል ሥራ በየጊዜው በማሣ ውስጥ መሠራት አለበት፡፡ የማዳበሪያ ዓይነትና
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
መጠን የሚወሰነውም ተከላ በተካሄደበት አካባቢ ባለው የአፈር ለምነት ሁኔታ፤ በሰብሉ
አይነትና በተክሉ እድሜና የንጥረ ነገሮች ፍላጎት ወቅታዊ እድገቱ መሰረት ነው፡፡
የንጥረ-ምግቦችን እጥረት ለማካካስና ከዛፍ የሚገኘው ምርት እንዲጨምር፣ እንዲሁም
የአፈር ለምነት እንዲጠበቅ ፍግ ወይም ኮምፖስት መጨመር በዋና ተግባርነት ሊያዝ ይገባል።
ኮምፖስት ወይም ፍግ የሚጨመርበት ወቅት ዛፍ ከእንቅልፍ /ሸልብታ/ ሲነቃና በቂ የአፈር
እርጥበት ሲኖር ነው፡፡ ፍግ በሚጨመርበት ጊዜ በዛፍ ግንድ ዙሪያ ቀለበት ተሰርቶ ግንዱን
በማይነካ ሁኔታ ቢያንስ 30 ሳ.ሜ ከግንዱ ራቅ ብሎ ይጨመርና አፈር መልበስ አለበት፡፡ ፍጉ
ቶሎ ደቃቅ ሆኖ እንዲበሰብስና ከአፈር ጋር ተቀላቅሎ ወደ ዛፋ ሥሮች እንዲደርስ ያለውን
ሂደት ለማፋጠን በቂ የአፈር እርጥበት መኖር አለበት፡፡
የአፈሩ እርጥበት በቂ እንዲሆን በግንዱ ዙሪያ ቢያንስ በ10 ሣ.ሜ ጥልቀት ደረቅ ሳር /ጉዝጓዝ/
ወይም “mulch” ማልበስ ያስፈልጋል፡፡ ጉዝጓዝ የአፈሩን እርጥበት ስለሚጠብቅ ዛፋ ከአፈር
ውስጥ የሚያገኘውን ንጥረ-ምግብ በሚፈልገው መጠን እንዲያገኝ ይረዳል፡፡ ለጉዝጓዝ
የምንጠቀመው የሳር ዓይነት ከአካባቢው ሊገኝ የሚችል ሆኖ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በቦታው
በቀላሉ የሚበሰብስ መሆን አለበት፡፡ ለጉዝጓዝ ሥራ የምንጠቀመው ሳር ምንጊዜም ደረቅ
መሆን አለበት፡፡ እርጥብ ሳር ሙቀትና ቅዝቃዜ ሲፈራረቅ በቀላሉ ስለሚበሰብስ የአፈርን
እርጥበት ለረጅም ጊዜ ሊጠብቅ አይችልም፡፡

5.7. ውሃ ማጠጣት
የፍራፍሬ ችግኞች ወደ ቋሚ የተከላ ቦታ ከተዛወረበት ጊዜ አንስቶ እንደ ተክሉ የውሃ
ፍላጐትና እንደ አካባቢው የአየር ፀባይ እንዲሁም እንደ አፈሩ ሁኔታ እየታየ የመስኖ ውሃ
እንዲጠጣ ይደረጋል፡፡ የፍራፍሬ ተክል በቋሚ ኦርቻርድ ላይ እንደ ተተከለ ወዲያው የመስኖ
ውሃ እንዲያገኝ ይደረጋል፡፡ የዚህ አስፈላጊነት ተክሉ በችግኝ ጣቢያ ላይ በነበረበት ወቅት
ክትትልና እንክብካቤ ሲደረግለት የቆየ በመሆኑ ወደ ቋሚ ማሣ ሲዛወር በቀላሉ አዲሱን
አካባቢ እንዲለምድና መፅደቁን በቶሎ ለማረጋገጥ እንዲቻል ነው፡፡ ስለዚህ አዲስ የተተከለ
ማሣ እንደ የወቅቱ ሁኔታ የመስኖን ባለሙያ በማመከር በሳምንት አንዴ/ ሁለት ጊዜ በቂ ውሃ
መጠጣት ይኖርበታል፡፡
ይህ ግን እንደ ተከላ ወቅት ይለያያል፡፡ ተከላው በዝናብ ወቅት ከሆነ እንደ ሁኔታው እየታየ
ውሃ ይሰጣል፡፡ የችግኞቹ መፅደቅ ከተረጋገጠና ተክሉ ወደ ለጋ ዛፍ ዕድሜ ማደግ ሲጀምር
ውሃ የማጠጣቱ ሂደት እንደ ችግኙ ወቅት ሣይሆን እየቀነሰ ይመጣል፡፡ ዝናብ አጠር በሆነ
ወቅት/በበጋ ጊዜ/ተክሎች ጥሩ ይዘት እንዲኖራቸውና በምርት ወቅት እንዳይደክሙ የመስኖ
ውሃ በበቂ መጠን መስጠት ያስፈልጋል፡፡
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የፍረፍሬ ዛፍ ገረዛ ማካሄድ

6.1. የገረዛ ጥቅም
ገረዛ የተጐዱና የታመሙ ቅርንጫፎችን፣ አላስፈላጊ ቅርንጫፎችን የማስወገድ ሂደት ሲሆን
የዛፉ ቅርጽ እንዳይበላሽ ይጠብቃል፣ ምርታማነትን ያበረታታል፣ የገረዛ ዋናው ጥቅም የዛፉን
ግዝፈት እና የምርት መጠን ዕድገትን የተመጣጠነ ማድረጉ ነው፡፡ ዛፉ በዕድገት ወቅት
የመጀመሪያው ግቡ በመጠን ማደግና የተሟላ ቅርፅ መያዝ ነው፡፡ ትክክለኛ ገረዛ ክፍትና
ያልተጨናነቀ የቅርንጫፍ ሥርጭት በመፍጠር ፀሐይ ሁሉንም የተክል ክፍሎች በበቂ ሁኔታ
እንዲደርስ ያደርጋልና ዛፋን ለመድኃኒት ርጭትና ለፍሬ ለቀማ አመቺ ያደርጋል፡፡
የለጋ ዛፎች ገረዛ ሁልጊዜ ከቀረፃ ጋር መካሄድ ሲያስፈልግ የማይፈለጉ ቅርንጫፎች ሲወገዱ
ሌሎች እንዲያድጉ ተመቻችተው ይቆረጡና የጐን ቅርንጫፍ እንዲያወጡ ያበረታታል፡፡ የቆዩ
ዛፎች የሚገረዙ አዲስ ዕድገታቸውን እንዳይቋረጥና ምርት መስጠታቸውን ለማበረታታት
ነው፡፡

6.2. የፍራፍሬ ዛፎች አገራረዝ መርህ እና ዓይነቶች
ለእድገት ፈጣን የሆኑ ኩትኩት ዝርያዎች /Cultivars/ በትንሹ መገረዝ ሲኖርባቸው ዘገምተኛ
እድገት የሚያሳዩ ዛፎች ግን በደንብ ቢገረዙ እንዲያድጉ ያነሳሳቸዋል፡፡ ቅርንጫፍ ሥንቆርጥ
ሁልጊዜም ከጤናማ እንቡጥ አጠገብ መሆኑን ማረጋገጥ መልካም ነው፡፡ አቆራረጣችን
ከእንቡጡ አጠገብ ራቅ ካለ ለድርቀትና ለበሽታ ስለሚያጋልጠው ወደ እንቡጡ በጣም
ተጠግተን መቁረጥ ያስፈልጋል፡፡ ይህ አዲሱ እንቡጥ በበጋው ሲያድግ ጤናማ እንዲሆን
በጣም የወፈረ ቅርንጫፍ ሲቆርጥ ግንዱን እንዳይገሸልጠው በቅድሚያ ከስር ተቆርጦ ደግፎ
በመያዝ ደግሞ ከላይ መቁረጥ ያስፈልጋል፡፡
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6.3. ሥር ገረዛ
የዛፋ ግዝፈታዊ እድገት በሌሎች የቁጥጥር መንገዶች ሁሉ ተሞክሮ ያልተሣካ ከሆነ
የሚወሰደው የመጨረሻ እርምጃ የሥር ገረዛ ሲሆን አሠራሩ ከግንዱ አንድ ሜትር ወጣ ብሎ
አፈሩን በ60 ሳንቲ ሜትር ጥልቀትና በ20 ሳንቲ ሜትር ስፋት በመቆፈር ወፋፍራም ሥሮችን
መቁረጥ /በአንድ ዓመት መቆረጥ ያለበት የዛፍ ሥር ከግማሽ መብለጥ የለበትም/፡፡

6.4. ግንደ-ቀለበት ቁርጥ
ይህ ገረዛ ግዝፈታዊ እድገት እያሳዩ የፍሬ ምርት በማይሰጡ ዛፎች ላይ የሚወሰድ እርምጃ
ሲሆን አሠራሩ በግንዱ ዙሪያ በቀለበት ቁርጥ በአንድ ሳ.ሜ ስፋት ቅርፊቱን በማንሣትና
ክፍተቱን በስኮች ቴኘ በመዝጋት የሚከናወን ነው፡፡ አላማውም የዛፋን እድገት በማዳከም
ወደ ፍሬ ምርት እንዲያዘነብል ማበረታታት ነው፡፡
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የበሽታና ተባይ ቁጥጥር

የፍራፍሬ ዛፍ በቋሚ ማሣ ከተተከለ በኋላ ለረጅም ዘመናት በቦታው ሥለሚቆይ የበሸታና
ተባይ ቁጥጥር በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ ከበሽታ ቁጥጥር ዘዴዎች የመጀመሪያውና በዋነኛነት
የሚጠቀሰው የማሣ ፅዳት ነው፡፡ ማሣ ማፅዳት ማለት ከአረም፣ ከዛፍ የሚወድቁ ቅጠሎች፣
ቅርፊቶች፣ ወዘተ… ከመሳሰሉት ነፃ ማድረግ ነው፡፡ ማሣው የፀዳ ሲሆን የተለያዩ በሽታ አምጪ
ሕዋሳቶችና ነፍሳቶች በቀላሉ ዛፍን ሊያጠቁ አይችሉም፡፡ ዋና ዋና በሽታ አምጪ ሕዋሳቶች
ረቂቅና በዓይን የማይታዩ ሲሆኑ በብዛት ፈንገስና ባክቴሪያ ናቸው፡፡ ተባዬች በሁለት ዓይነት
መንገድ ተክሎችን ሊያጠቁ ይችላሉ፡፡ የመጀመሪያው በሽታን በማስተላለፍ እና ሌላው
ተክሉን በመመገብ ነው፡፡

7.1. የበሽታ መንስኤዎች
1.

የፈንገስ በሽታዎች፡- ቅጠሎቹን፣ ግንዱን፣ አበባንና ፍሬን የሚጐዱ ሲሆኑ ብዙውን
ጊዜ በጥላማ ቦታዎች ሞቃትና እርጥበት ባለበት ቦታ ይበረታሉ፡፡ ዛፎችን በትክክኛው
ርቀት መትከል ጥሩ የፈንገስ መቆጣጠሪያ መንገድ ነው፡፡ ለፈንገስ በሽታ በተለይም
መጠውለግን ለሚያመጣው ዓይነት መድሀኒት የለውም፡፡

2. የባክቴሪያ በሸታዎች፡- ብናኝ ያላቸው የቅጠል መጠውለግን የሚያስከትሉ ዓይነቶች
ናቸው፡፡
3. የቫይረስ በሽታዎች፡- የተክሎች ያለማደግ፣ የቅጠሎች ቅርጽ መዛባትንና የመሳሰሉ
ችግሮችን ያሳያል፡፡
4. ጥገኛ አልባ በሽታ የሚባሉ፡- ባልተመቻቸ የአየር ንብረት ምክንያት የሚመጡ
የአፈርና የአካባቢ ያለ መስማማት የንጥረ-ምግቦች በተመጣጠነ መልኩ ያለመገኘት፣
የማዳበሪያ በትክክል ያለ መስጠት፣ መጥፎ የውሃ ማቆርና ያልተስተካከለ የውሃ
አሰጣጥ ሁኔታ የሚያመጡት ችግር ነው፡፡
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7.2. ነፍሳት፣ ተባዬችንና በሽታን መከላከል
ሰብልን ከተባይ የመከላከሉ ወይም የመጠበቁ ሥራ በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች(በመከላከል
ወይም በማዳን) ይመደባል፡፡
መከላከል፡- ተባዬች ተፈጥረው ሰብሉን ማጥቃት ከመጀመራቸው በፊት አስፈላጊውን
ጥንቃቄ አስቀድሞ ማድረግ የመቆጣጠሪያ ዘዴ ነው፡፡ ይህ ዘዴ በሁለት መንገድ ሊሠራ
ይችላል፡፡

ሀ/ በቀጥታ ለሰብሉ እንክብካቤ በማድረግ፣
· ተባዬች ሊያጠቁት የማይችሉትን /Resistant varieties/ ዝርያዎች መርጦ
መትከል፣
· ልዩ ልዩ ዘሮችን ከመዘራታቸው በፊት በተገቢው መድኃኒት ማሸት፣

ለ/ በአጥቂዎች ወይም በተባዬች ላይ የመከላከያ ዘመቻ ማድረግ፣
· በአካባቢው አጥቂ ተባዬች እንዳይደርሱና እንዳይባዙ መቆጣጠር ወይም
ንቅናቄአቸውን ማዳከም፣
· ጠቃሚ የሆኑ ኢንሴክቶችን /Predacious Insects/ ማባዛትና እንክብካቤ
ማድረግ፣
· ጥሩ አድርጐ በማረስ የተገለበጠውን አፈር ፀሐይ በማስመታትና ደጋግሞ
በመከስከስ መሬት ውስጥ የሚገኙትን ኩብኩባዎችና እጮች መግደል ይቻላል፡፡

ማዳን፡- ይህ ዘዴ ተባዬቸ ተክሉን ማጥቃት ከጀመሩ በኃላ ሰው ሠራሽ በሆነ መርዘኛ ፀረተባይ /Pesticides/ እየረጩ ወይንም እየነሰነሱ አጥቂዎችን የመግደል ዘዴ ነው፡፡
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2009

የፍራፍሬ ምርት ብስለት መለየትና
አሰባሰብ

የፍራፍሬ ምርት በይዘቱ ህይወት ያለው በመሆኑ ከዛፍ ላይ ከተለቀሙበት ጊዜ አንስቶ
ተጠቃሚው እስኪደርስ ድረስ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል፡፡ አብዛኛው የፍራፍሬ ውስጣዊ
ይዘት ውሃማ በመሆኑና በተለይ ደግሞ ፍሬው የበሰለ ከሆነ በውስጡ ያለው የስኳር መጠን
ፊዚካላዊና ኬሚካላዊ ለውጦች ስለሚያስከትል በወቅቱ ገበያ ላይ ካልዋሉ የፍሬውን
ጣፋጭነትና መዓዛ በእጅጉ ይጐዳዋል፡፡

8.1. የፍራፍሬ ምርት አሰባሰብ
የፍራፍሬ ምርት ከመሰብሰቡ በፊት የፍሬው ይዘትና የብስለት ደረጃ መታወቅ አለበት፡፡ ይህ
ደረጃ እንደ ፍራፍሬው ተክል ዝርያ የተለያየ ሲሆን በአብዛኛው ግን ለለቀማ የደረሰ ፍሬ
ቀጥሎ ያሉት ጠቋሚ ምልክቶች ይታዩበታል፡፡
o በቂ ብስለት ደረጃ ላይ የደረሰውን ፍሬ ብቻ መልቀም ያስፈልጋል፣
o የተሰበሰበው ምርት እስኪጫን ድረስ በጥላ ቦታ መቀመጥ አለበት፣
o ምርቱን የማሰባሰቢያ ዕቃ የፍሬውን የላይኛውን ቆዳ የሚፍቅ መሆን የለበትም፣
o መጠኑ አነስተኛ የሆነ እና ቀለል ያለ የኘላስቲክ ሳጥን ቢሆን ይመረጣል፣
o የማሰባሰቢያው ዕቃ ሙሉ በሙሉ በምርት መሞላት የለበትም፡፡ ምክንያቱም
መተፋፈንና ፍትጊያ ስለሚያስከትል ጥራቱ ሊቀንስ ይችላል፡፡

8.2. ምርትን በደረጃ መለየትና ማሸግ
የፍራፍሬ ምርት ማሸግ ማለት የተሰበሰበን ትኩስ የፍራፍሬ ምርት በጥራት ደረጃ መለየትና
ማስቀመጥ ማለት ነው፡፡ ይህ የማሸግ ሥርዓት በፋብሪካ ደረጃ እንደሚታሸገው ፍሬውን
በመፍጨት ሳይሆን ፍሬው እንዳለ ሆኖ በጥራት ደረጃ ለይቶ ማስቀመጥ ማለት ነው፡፡ የዚህ
አሠራር ዋናው ጥቅም ምርቱ ጥራቱን ጠብቆ ለተጠቃሚው እንዲደርስ ማድረግና በጉዞ ወቅት
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
ጉዳት እንዳይደርስ ጥንቃቄ ለማድረግ ነው፡፡ በተለይ ለማሸግ የሚመረጡ ዕቃዎች በምንም
ዓይነት የፍራፍሬ መዓዛና ጣዕም ላይ ተፅዕኖ የሚያስከትሉ መሆን የለባቸውም፡፡

8.3. ምርትን ማጓጓዝ
በጉዞው ወቅት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ የመጫኛ ዕቃው በቂ ቀዝቃዛ አየር ማመላለስ
እንዲችል የአየር መቅዘፊያ/ventilator/ በተገቢው ቦታ በዕቃው ላይ ተገጥሞ ምርቱ
ከተጫነበት ጊዜ ጀምሮ ጉዞው እስኪያበቃ ድረስ ማቀዝቀዝ መቻል አለበት፡፡ መጠናቸው
በጣም አነስተኛ የሆኑ ቀዳዳዎች በዕቃው በተለያዩ ጐኖች ላይ ሊኖሩት ይገባል፡፡
ምርቱ ሲጫን የመያዣው ሳጥን እስከ አፋ ድረስ መሙላት የለበትም፡፡ ቢያንስ የሳጥኑ አንድ
አራተኛው ክፍል ክፍት መሆን አለበት፡፡ በተጨማሪም ሳጥኖች በይዘት እኩል ሆኖ ሲደራረቡ
የአንዱ ጠርዝ ከሌላው ጋር እኩል መግጠም አለበት፡፡

8.5. የፍራፍሬ ምርትን በማቀዝቀዣ ዘዴ በመጠቀም ማቆየት
የፍራፍሬ ምርት ሳይበላሽ የሚቆይበትን የጊዜ ርዝመት የሚወስነው በአካሉ ውስጥ
የሚካሄደው ውስጣዊ እንቅስቃሴ /ሪስፓሬሽን/ መሆኑ መታወቅ አለበት፡፡ የሬስፓሬሽን
ፍጥነት በጨመረ ቁጥር የምርቱ የመቆየት ጊዜ እያጠረ ይሄዳል፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ
የሪስፓሬሽን ፍጥነት የሚጨምረው የአካባቢው ሙቀት ከፍ እያለ በሄደ ቁጥር መሆኑ
ይታወቃል፡፡ ምንም እንኳን ማቀዝቀዣ የፍራፍሬ ጥራትን ደረጃ የማያሻሽል ቢሆንም
በአጠቃላይ የብስለት ወይም የእድገት ደረጃውን ባለበት ሁኔታ የሚያቆይና አንዳንድ በሽታዎች
እንዳይራቡ የሚከላከል የዘመናዊ ቴክኖሎጅ ውጤት መሆኑ ግልጽ ነው፡፡ የማቀዝቀዣውን
ክፍል የአየር እርጥበት /ሪላቲቨ ሁሚዲቲ/ መቆጣጠር ከዚህ ቴክኖሎጂ ጋር የተያያዘ ስለሆነ
ከፍተኛ ትኩረት የሚሠጠው ነው፡፡

8.4. ግብይት
ወዲያዉ የተለቀመ ትኩስ የፍራፍሬ ምርት በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ጥሩ ገበያ እንዲኖረው
የጥራት ደረጃውን የጠበቀ መሆን አለበት፡፡ ምርቱ ለገበያ ሲዘጋጅ የሚከተሉት መስፈርቶችን
ያሟላ ቢሆን ይመረጣል፡፡
· ምርቱን በመጠን፣ በይዘት፣ በቅርፅና በብስለት ደረጃ መለየት፣
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· የጥራት ደረጃ ማውጣት፣ ከፍተኛ፣ መካከለኛና ዝቅተኛ በማለት መለየት፣
· ምርቱ ለዓይን ማራኪ እንዲሆን በቀለም መለየትና ለዚሁ ተብሎ በተዘጋጀው
ቅባት /Wax/ መጥረግ፣
· ተመሳሳይ ይዘት ያላቸውን ፍሬዎች በአንድ ላይ ማስቀመጥ፣
· ፍሬው የሚቀመጥበት ቦታ በተቻለ መጠን በቂ የሆነ ደረቅና ቀዝቃዛ አየር
የሚመላለስበት መሆን አለበት፣
· ፍሬውን የሚያጠቃ በሽታና ተባይ እንዳይከሰት ሁልጊዜ አካባቢው ንፁህ
መሆን አለበት፣ የተበላሸ ፍሬ ከተገኘም በአስቸኳይ መወገድ አለበት፣
· የግብይት ቦታ ንፅህናው በጣም መጠበቅ አለበት፣
በዚህ ዓይነት ለገበያ የተዘጋጀ ፍሬ የተጠቃሚውን ፍላጐት በእጅጉ የሚያረካ ሲሆን
ለአምራቹም ጥሩ ገቢ ያስገኛል፡፡
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9

2009

ብርቱካንና መሰሎቹ

የብርቱካን ሰብል ጠቀሜታ
ከብርቱካንና መሰሎቹ የሚመደቡ ፍራፍሬዎች ሎሚ፣ መንደሪን፣ ግሬፕ ፍሩት፣ ጣፋጭ
ብርቱካን፣ ወ.ዘ.ተ ሲሆኑ በወይና ደጋና ቆላ ቀመስ በሆኑ አካባቢዎች በዝናብም ሆነ በመስኖ
በመታገዝ የሚመረቱ የፍራፍሬ ሰብሎች ናቸው፡፡ ከሎሚ በስተቀር አብዛኛዎቹ የብርቱካንና
መሰሎቹ ፍራፍሬዎች ለሀገራችን በአንፃራዊ መልኩ ሲታዩ ወደ ሀገር ውስጥ ከውጭ የገቡ
ዝርያዎች ናቸው፡፡ ብርቱካንና መሰሎቹ የቫይታሚን ይዞታቸው ከፍተኛ በመሆኑ የተመጣጠነ
ምግብ ለማግኘት ከፍተኛ አስተዋጽዖ ያደርጋሉ፡፡ እነዚህ ፍራፍሬዎች በመንግስትም ሆነ በግል
ባለሀብቶች በሀገራችን በመመረት ለሀገር ውስጥ ገበያም ሆነ ወደ ጎረቤት ሀገሮች የሚላኩ
ሲሆን ለሀገር ውስጥ ፋብሪካዎችና ኢንዱስትሪዎች በጥሬ ዕቃነትና በፋብሪካ የተቀነባበሩ
ውጤቶችን ወደ ውጭ በመላክ የውጭ ምንዛሪ ግኝት ያስገኛሉ፡፡
ብርቱካንና መሰሎቹ ትኩሱን ፍራፍሬና በጭማቂ መልክ ጥቅም ላይ ከመዋላቸው ባሻገር
ዘይትና ሲትሪክ አሲድ /Citric acid/ ለማምረትም አገልግሎት ላይ ይውላሉ፡፡ በከተሞች
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
አካባቢም ሆነ በገጠር አካባቢዎች ሰዎች በፍራፍሬ ልማት ላይ ሲሰማሩ ከፍተኛ ደስታና
ኩራት ይሰማቸዋል፡፡ ብርቱካንና መሰሎቹን ሲያመርቱ ጥራት ያለው ትኩስ ፍሬ ከጓሮ አካባቢ
/ከእርሻ ማሣ/ በመሰብሰብ ለምግብነት በማዋል የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ያስችላል፡፡
የፍራፍሬ ዛፎቹ ጥላ ይሰጣሉ፤ አካባቢንም ለኑሮ ምቹና ውብ ያደርጋሉ፡፡ አንድ ቤተሰብ
ጥቂት ዛፎችን ባለው ክፍት ቦታ ለመትከል አስቸጋሪ አይሆንበትም፡፡ በዚህ መልኩ ለቤተሰብ
ፍጆታ የሚሆን ፍራፍሬ ከማምረት ባሻገር ጠንከር ብሎ ከተያዘ ተጨማሪ የገቢ ምንጭም
ሆኖ ያገለግላል፡፡ ስለሆነም በዕውቀት ላይ የተመሰረተ የፍራፍሬ ልማት ማካሄድ ጠቃሜታው
የጎላ ነው፡፡

9.1. ለብርቱካንና መሰሎቹ ተስማሚ ስነ-ምህዳር
ከፍታ፡ ብርቱካንና መሰሎቹ በተለያዩ የአየር ንብረት ቀጣናዎች እንደሚመረቱ ሲታወቅ
በተለይ በወይና ደጋና ቆላማ አካባቢዎች በስፋት ይመረታሉ፡፡ በሀገራችን ከባህር ወለል
በላይ እስከ 1800 ሜ ከፍታ ባላቸው አካባቢዎች ሲመረቱ በተለይ በሰፋፊ እርሻዎች ደረጃ
ለማምረት የሚፈለግ ከሆነ እርጥበታማ ወይና ደጋ አካባቢዎች ፍራፍሬዎቹ የሚፈለገውን
ቀለም ስለማይኖራቸውና ለበሽታና ነፍሳት ተባዮች ክስተትና መስፋፋትም ምቹ ሁኔታ
ስለሚፈጥሩ በተክሎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያስከትላል፤ የፍራፍሬ ተክሎች ለእይታም ሆነ
ፍራፍሬዎቹ ሲበሉ ጣፋጮች አይሆኑም፡፡ ይሁን እንጂ መንደሪን በተወሰነ ደረጃም ቢሆን
በእነዚህ እርጥበታማ አካባቢዎች የተሻለ ይዘት አለው፡፡
የሙቀት መጠን፡ ለብርቱካንና መሰሎቹ ለእድገታቸውና አጥጋቢ ምርት ለመስጠት ይበልጥ
ተስማሚው የሙቀት መጠን ከ23-30 ዲ.ሴ ያለው ነው፡፡ ከ38 ዲ.ሴ በላይና ከ13 ዲ.ሴ በታች
የፍራፍሬ ዛፎቹ እድገት በከፍተኛ ደረጃ ይገታል፡፡ የሙቀቱ መጠን ከተጠቆመው ተስማሚ
ሙቀት በላይ እየጨመረ ሲሄድ ተክሉ ፈጣን እድገት ሲኖረው የትንፈሳ ይዘቱ በከፍተኛ ደረጃ
በመጨመር የካርቦኃይድሬት ክምችቱ ስለሚቀንስ የፍሬው የጥራት ደረጃ ይቀንሳል፡፡ በሌላ
መልኩ የሙቀቱ መጠን ቀዝቃዛ በሚሆንበት ወቅት እድገቱ የተራዘመ ጊዜ ሲወስድ የሙቀቱ፣
የብርሃን ይዘቱና የካርቦንዳይኦክሳይድ መጠኑ ስለሚቀንስ የካርቦ ኃይድሬት ክምችቱም
ይቀንሳል፡፡ እነዚህ የፍራፍሬ ዛፎች ውርጭን ለአጭር ጊዜ በተወሰነ ደረጃ ቢቋቋሙም
ውርጭ በሚከሰትባቸው አካባቢዎች ማምረት ግን አይመከርም፡፡ የንፋስ ጥቃትም አበባዎችና
ፍሬዎቹን በማርገፍ ጉዳት ስለሚያደርስ የንፋስ መከላከያ በመትከል ጉዳቱን መከላከል
ይቻላል፡፡
የዝናብ መጠን፡ ብርቱካንና መሰሎቹ ዓመቱን በሙሉ አረንጓዴነት ያላቸውና ስነ-ሕይወታዊ
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የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር
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ኡደታቸውን የሚያካሄዱ በመሆናቸው ሥርዓተ-ትንፈሳ ዓመቱን በሙሉ ያካሂዳሉ፡፡ የእነዚህ
ፍራፍሬ ዛፎች የውሃ ፍላጎት እንደ አካባቢው የአየር ሁኔታ፣ የአፈሩ ዓይነት፣ የዛፎቹ አካባቢውን
የመሸፈን አቅም፣ የአመረራት ልምድ፣ የአረም ሁኔታና የዝርያዎች ባህሪያት ይለያያል፡፡ በተለይ
የግሬፕ ፍሩት ከሌሎች በተለየ ሁኔታ የውሃ ፍላጎቱ ይጨምራል፡፡ በአጠቃላይ የብርቱካንና
መሰሎቹ የውሃ ፍላጎታቸው ከ 900-1200 ሚ.ሜ በዓመት ሊደርስ እንደሚችል ይገመታል፡፡
የአፈር ዓይነት፡ ብርቱካንና መሰሎቹ ቀጥ ብለው የሚያድጉ ጠልቀው ወደ አፈር ውስጥ
የሚገቡ ሥሮች ስላሏቸው ከ1-2 ሜ ጥልቀት ያለውና በቂ የአየር ዝውውር የሚካሄድበት
አፈር ያስፈልጋቸዋል፡፡ ስለሆነም ከቀላል እስከ መካከለኛ ደረጃ የአፈር ቴክስቸር ያለው፣ ውሃ
የማይቋጥርና የውሃ ሥርገትን የሚገታ ችግር የሌለበት መሆን ይኖርበታል፡፡ የአፈር ውስጥ
የውሃ ጠለል ቅርብ በሆነባቸው አካባቢዎች ብርቱካንና መሰሎቹ መመረት የሌለባቸው ሲሆን
የጨዋማነት ችግርንም አይቋቋሙም፡፡ በአነስተኛ ደረጃ የሚፈለጉ የአፈር ንጥረ ነገሮች እንደ
ማግኒዚየም፣ ዚንክ፣ ኮፐርና ማንጋነዝ የመሳሰሉት ንጥረ ነገሮች መኖራቸው ከተረጋገጠ
ለእነዚህ የፍራፍሬ ዛፎች ከአፈሩ ኬሚካላዊ ባህሪይ ይልቅ የፊዚካላዊ የአፈሩ ባህሪያት ይበልጥ
ወሳኝነት አላቸው፡፡ የአፈሩ ጣዕም ከ5-8 ፒ.ኤች ያለው የበለጠ ተስማሚነት አለው፡፡

9.2. ዝርያ መረጣ
ብርቱካንና መሰሎቹ በርካታ ዓይነት ዝርያዎች ስላሏቸው ለአካባቢው የዓየር ንብረትና አፈር
የሚስማማውን መምረጥ ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር ነው፡፡ የዘር ምንጩ ካልታወቀ ፍራፍሬ
የተገኘን ዘር መጠቀም የፍራፍሬ ዛፉ በሽታ የመቋቋም ኃይሉ እንዲቀንስና ከሚፈለገው በላይ
በማደግ ቶሎ ፍሬ አይሰጥም፡፡ ፍሬውም በመጠንና በጣዕም ተመሳሳይነት ስለማይኖረው
ተመራጭነት የለውም፡፡ የፍራፍሬ ተክሉ የሚሰጠው ፍሬ ተመሳሳይነት እንዲኖረውና ጥራት
ያለው እንዲሆን፣ ቁመቱ መጠነኛ ሆኖ ፍራፍሬውን ለመልቀም እንዲያመችና በአጭር ጊዜ
ፍሬ እንዲሰጥ ከተፈለገ የተከተበ ችግኝ መጠቀም ያስፈልጋል፡፡
የተከተበ ችግኝ መሠረተ-ግንድና ፍሬ ሰጭ አካል ሲኖሩት ለመሠረተ-ግንድነት
የምንጠቀምባቸው አፈር ወለድ በሽታዎችን የሚቋቋሙና ቶሎ ሥር የማውጣት ባህሪይ
ያላቸው መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ መሠረተ- ግንዶች በሽታን በመቋቋማቸውና አካባቢን በተሻለ
ደረጃ የመላመድ ባህሪያቸው በፍሬ ሰጭ አካል ላይ አዎንታዊ ገጽታ አላቸው፡፡ የፍሬ ሰጭ
አካል ደግሞ ከፍተኛ ጥራት ያለው ምርት በመስጠቱ ይመረጣል፡፡ ትክክለኛው የመሠረተግንድና የፍሬ ሰጭ አካል ጥምረት በሽታንና አፈር ወለድ በሽታዎችን በመቋቋም ከፍተኛ
ጥራት ያለው ምርትን ለማግኘት ያስችላል፡፡
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የፍራፍሬ ዛፎች ለረጅም ጊዜ በአንድ ቦታ ላይ የሚቆዩ በመሆናቸው የመነሻ ዋጋው በመጠኑ
ከፍ የሚል በመሆኑ የታወቀና ለረጅም ጊዜ ባለማቋረጥ ከፍተኛና ጥራት ያለው ምርት
ለማግኘት የሚያስችል ዘር መጠቀም ያስፈልጋል፡፡ እንደ እነዚህ ያሉ ችግኞች ከምርምር
ማዕከላት፣ ከመንግሥት እርሻዎች፣ ከክልልና ከዞን ግብርና ችግኝ ማፍያ ጣቢያዎች ሊገኙ
ይችላሉ፡፡ ምንጩ ተለይቶ ያልታወቀና በርካሽ የተገኘን ዘር/ችግኝ መጠቀም ከጥቅሙ ይልቅ
ጉዳቱ ያመዝናል፡፡ ጥራቱን ያልጠበቀ ዘር/ችግኝ ስንጠቀም ለበሽታና ተባዮች መስፋፋት
መንስኤ በመሆን፣ የሚገኘው ምርት የጥራት ደረጃውን ያልጠበቀና የሚሰጠውም ምርት
ዝቅተኛ መሆን፣ የፍራፍሬ ዛፎቹ ከሚፈለገው በላይ በማደግ ለለቀማ አመችነት የሌላቸው
መሆን የሚጠቀሱ ናቸው፡፡
በሀገራችን ለተለያዩ አካባቢዎች ተስማሚነታቸው ተረጋግጦ ለምርት የተለቀቁ ዝርያዎች
ውስንነት እንዳለበት ቢታወቅም ከውጭ ገብተው በተወሰነ ደረጃም ቢሆን የመላመድና ምርት
የመስጠት ባህሪያቸው ላይ በመስክ ደረጃም ሆነ በምርምር የተጠቆሙ ዝርያዎች ባህሪያት
ከዚህ በታች በሠንጠረዥ 9.1 ላይ ቀርበዋል፡፡
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2009

9.2.1. የሳዮን ዝሪያዎች
ሠንጠረዥ 9.1. ለብርቱካንና መሰሎቹ የተጠቆሙ ዝርያዎች ባህሪያት
የተጠቆሙ
ዝርያዎች

ብርቱካንና መሰሎቹ

ተስማሚ መሰረተ
ግንዶች

ምርታማነት
(ኩ/ል/
ሄ/ር)

ዋሽንግተን ናቫል፣
ሐም ሊን፣
ብርቱካን (Citrus
sinensis L. OSBECK)

ፓይንአፕል፣
ጃፋ

ቆምጣጣ ብረርቱካል፣
ትሮየርሲትራኔጅ፣
ቮልካማሪያና

119.8

ተስማሚ
አካባቢዎች
መካከለኛ
ከፍታ ያላቸው
አካባቢዎች
መካከለኛና
ቆላማ
አካባቢዎች

ቫሌንሺያ
ዳንሲ፣
መንደሪን (Citrus
ceticulata B.)

ኖቫ

ቆምጣጣ ብረርቱካል
፣ክሎዮፓተራ

መካከለኛና
ቆላማ
አካባቢዎች

ክሊሜንቲን፣
ፌርቻይልድ፣
ፍሬሞንት፣

ባህረ ሎሚ (Citrus
limon L.

ፍሮስት፣ሊዝቢንና፣
አሊንሪን

ትሮየርሲትራኔጅ፣
ማክሮፊሊያ

ሎሚ Citrus
aurantifolia L.

ምክሲካና ሀይቲ

ትሮየር ሲትራኔጅ
፣ማክሮፊሊያ

ሬድ ብላሽ

ግሬፕ ፍሩት (Citrus
Paradisi)

ቆምጣጣ ብርቱካል

መካከለኛና
ቆላማ
አካባቢዎች/
በአገራችን
ብዙም
የተለመደ
አይደለም/

ሻምበር
ስታር ሩቢ

ሎሚ

አሌን ኢሪካ

ትሮየር ሲትራኔጅ

73.14

ምንጭ፡ መልካሳ ግብርና ምርምር ማዕከል (የተሻሻሉ የፍራፍሬ አመራረት ዘዴዎች) 2007፣ አዳማ፣ ኢትዮጵያ
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ሠንጠረዥ 9.2. የብርቱካንና መሰሎቹ ባህራዊ መግለጫ
የተክሉ
አይነት

ዝርያ

ቫለንሺያ

ብርቱካን

መንደሪን

ግሬፕፍሩት

140

ዋሽንግተን ናቫል
ቤተሰብ

ተስማሚ ስነ
ምህዳር

በሰፊዉ ስነምህድር ክልል
ይበቅላል

ተስማሚ
ከፍታ ሜትር

ልዩ ባህሪ

1000-1800

· ዘግይቶ ያፈራል(10-12 ወራት)
· ለ10 ወራት ያለማቋረጥ ፍሬ
ያፈራል
· ፍሬዉ ከፍተኛ ጥራት አለዉ
· ከፋብሪካ ተስማሚ ነዉ
· ለቀዝቃዛ አካባቢዎች ፍሬዉ
በዛፉ ላይ መቆየት ችሎታ
አለዉ

በጠባብ ስነምህዳር ክልል
ይበቅላል

1500-1800

· ከቫለንሽያ ቀድመዉ ይደርሳሉ
· ፍሬዎቹ በሽታ እንጂ ለፋብሪካ
አይሆኑም

ሀም ሊን

ከፍተኛ ሙቀትን
መካከለኛ እርጥበት
ያላቸዉ ቆላማና
ወይና ደጋ
አካባቢዎች

ከ700-1200

ፓይናፕል

ወይና አካባቢዎች

ከ0-1500

· አደራረሱ መካከለኛ ነዉ
· የጭማቂዉ ጥራት ጥሩ ነዉ

ክለመን ይን

በሰፊዉ ስነምህድር ክልል
ይበቅላል

ከ0-1500

· ፍሬዉ በጣም ጣፋጭና
ሳይበላሽ ከ2 ወር በላይ በዛፉ
ላይ መቆየት ይላል

ዳንሲ

በሰፊዉ ስነምህድር ክልል
ይበቅላል

ከ0-1500

· የፍሬ ጥራት ደረጃዉ
ከፍተኛነዉ የቀለሙ አይነት
ይማረካል

ፌርቻይልድ

በሰፊዉ ስነምህድር ክልል
ይበቅላል

ከ0-1500

· ቶሎ ያፈራል
· የድሬዉ ጥራት ከፍተኛ ነዉ
· በኪሊዮፓትራ መሰረተ ግንድ
በለጠ ዉጤታማ ነዉ

ሬድ ፍለሽ

እርጥበታማ ቆላማ
አካባቢዎች

800-1000

· በአገራችን የተለመደ አይደለም
· የዛፉ አቋም ግዙፍ ነዉ

ምርታማነት

152 ኩ/ል
በሄ/ር (

· ቶሎ ደራሽ በ8ወራት
· የብርቱካን ምርት እጥረት
ያለበትን ወቅት ክፍተት
ይሞላል

መልካ ወረር
140ከ/ል
በሄ/ር

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

ፍሮስትሊስበን

1000-1500

· በሲቲሪነጅ መሰረተ ግንድ ጥሩ
ዉጤት አሰገኝቷል
· ለትኩሰ ገበያና ለፋበሪካ ተፈላጊ
ነዉ

አሊን ሪካ

1000-1500

· በማክሮፋይል መሰረተ ግንደ
ጥሩ ዉጤት አለዉ

ባሀረ ሎሚ

ሜክሲትን

እርጥበታማ ሞቃት
የአየር ንብረት

0-1500

· በጋንቤላ አካባቢ በወፍ
ዘራሽነት የበቅላል
· ፍሬዉ አነስተኛና ጥሩ መዓዛ
አለዉ
· ለሰፋፊ እርሻ ልማት ይስፋፋል

ሂቲ(ቢርስ)

ቀዝቃዛ አካባቢ
(ወይና ደጋ)

0-1500

· የፍሬዉ መጠን ከሜክሲካን
ይበልጣል

ሎሚ

2009

9.2.2. የመሰረተ ግንድ ዝሪያዎች
ሠንጠረዥ 9.3. Recommended citrus rootstock varieties
Area of
production

Unique characters/ important
features

Low altitudes

Tolerates salinity poorly, good cold
hardiness, gives high yield and of high
quality fruit, rinds tend to crease and
split, and not suitable to frost

Troyer Citrange
(C. sinensus * P.
trifoliate)

Low altitudes

Not adapted to highly calcareous soils, low
salt tolerance, moderate cold tolerance,
major drawbacks are rind creasing,
intolerance to high acid, develops bud
union crease with some mandarin, gives
high yields of large and good quality fruits

Volkamariana (C.
volkamariana)

Low altitudes

Drought tolerant, produces a large
vigorous trees with high yields of low
quality fruit and cold tolerance

Sour Orange (C.
aurantium)

Low altitudes

Highly tolerant of calcareous and saline
soils, medium sized fruit of excellent
quality

Variety

Trifoliate Orange
(Poncirus trifoliate)
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9.3. የተከላ ቅድመ ዝግጅት
ብርቱካንና መሰሎቹ ለማባዛት አንዱ መንገድ ችግኝ በማዘጋጀትና በመክተብ ወደ ዋናው
የተከላ ማሣ በማዛመትና በመትከል ማምረት ይቻላል፡፡ ይሁን እንጂ በችግኝ ጣቢያ ላይ ዘር
በማፍሰስ፣ ችግኝ አዘጋጅቶና የከተባ ሥራ በማከናወን ለተከላ ለማድረስ ከ21-24 ወራት ድረስ
ሊወስድ ይችላል፡፡ የመስኖ ውሃ አቅርቦት አስተማማኝ ከሆነ የተከላ ሥራን በማንኛውም
ወቅት ይቻላል፡፡ በዝናብ በመታገዝ የሚካሄድ ልማት ከሆነ ደግሞ የክረምት መግቢያ ለተከላና
ተከታታይ ሥራዎችን ለማከናወን ተመራጭ ነው፡፡
የተከላ ጉድጓድ ዝግጅት

የአፈር ዓይነትና የአካባቢው የአየር ንብረት ሁኔታ ለብርቱካንና መሰሎቹ ተስማሚነቱን
በማረጋገጥ የተከላ ቦታው መረጣ ከተጠናቀቀ በኋላ በቀጣይ የሚከናወነው ተግባር የተከላ
ቦታውን ለተከላ ዝግጁ የማድረግ ነው፡፡ ለዚህም የምንጣሮና የቦታ ማስተካከል የተከላ
ጉድጓድ ዝግጅት የተከላ ጊዜው ከመድረሱ ከሁለት ወራት ቀደም ብሎ መዘጋጀት ይኖርበታል፡፡
ይህን የተከላ ርቀትና አቅጣጫ በመከተል 50 ሣ.ሜ በ50 ሣ.ሜ ወይም 75 ሣ.ሜ በ75
ሣ.ሜ ጥልቀትና ስፋት ያላቸው ጉድጓዶች ይዘጋጃሉ፡፡ በጉድጓዱ የላይኛው ክፍል የሚገኘው
አፈር ከጉድጓዱ በአንድ ወገን በኩል ሲቀመጥ ከጉድጓዱ የታችኛው ክፍል የሚገኘውን አፈር
ደግሞ በሌላ ወገን በማስቀመጥ በምልክት መለየት ያስፈልጋል፡፡ ከጉድጓዱ የላይኛው ክፍል
የወጣውን አፈር ከ2-3 ባልዲ የበሰለ ፍግ ጋር በመቀላቀል ወደ ጉድጓዱ ውስጥ በመመለስ
እስከ ተከላ ድረስ እንዲብላላ ይደረጋል፡፡

9.4. ተከላ
በተከላ ወቅት ችግኙ የተከተበበት መገናኛ ቦታ ከ20- 30 ሣ.ሜ ከመሬት ወለል በላይ
ከፍ በማድረግ የተከተበውን ችግኝ በጉድጓዱ መሃል ላይ በመትከል በቁፋሮ ወቅት ከላይ
ውስጣዊዉን በማስቀደም ከሥር የወጣውን ቀሪ አፈር ጉድጓዱ እስከ ሚሞላ ድረስ አፈሩን
መመለስ ያስፈልጋል፡፡ በተክሉ ዙሪያ ያለውን አፈር ደህና አድርጎ መጠቅጠቅና የዉሃ እጥረት
ባለበት አካባቢ በተክሉ ዙሪያ ውሃ ማቆር እንዲቻል የውሃ ማቆሪያ በማዘጋጀት የተከላ
ሥራው ይጠናቀቃል፡፡ የፍራፍሬ ተክሉ እያደገ ሲሄድ በሥሩ የሚገኘውንም ለውሃ ማቆርያ
የተዘጋጀውን ከተክሉ እድገት ጋር እንዲመጣጠን በኩትኳቶ ወቅት የውሃ ማቆሪያውን ስፋት
ማስተካከል አስፈላጊ ነው፡፡
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ለብርቱካንና መሰሎቹ የተከላ ርቀት እንደ አፈሩ ዓይነት፣ የፍራፍሬው ዓይነት፣ ዝርያና
የአመራረት ዘዴ የሚወሰን ሲሆን በተክሎች መካከል ያለው የተከላ ርቀት 4ሜ x 4ሜ እስከ
8ሜ x 8ሜ ሊሆን ይችላል፡፡ የአተካከል ሥርዓቱም ስኩየር፣ ባለአራት ማዕዘን ሬክታንግል
ወይም ባለሶስት ማዕዘን ቅርጽ የተከተለ ሊሆን ይችላል፡፡ በተዳፋታማ ቦታዎች ላይ ግን
አግድም በባለ ሶስት ማእዘን መተከል ይኖርበታል፡፡ አዲስ የተተከሉ ችግኞች አድገው ማሣውን
በሚገባ እስከሚሸፍኑት ድረስ በመካከል በሚፈጠረው ክፍት ቦታዎች በስብጥር በተለይ እንደ
ጥራጥሬ የመሳሰሉ ሌሎች ሰብሎችን ማልማት ይመከራል፡፡ ይህም ክፍት ቦታውን በመጠቀም
ተጨማሪ ምርት ማምረት ሲያስችል ለአረም ቁጥጥርም ይረዳል፡፡ በክፍት ቦታዎቹ በስብጥር
የሚዘራው ሰብል አዲስ የተተከሉ የብርቱካንና መሰሎቹን ችግኞች ውሃን፣ የፀሐይ ብርሃንና
የአፈር ንጥረ ነገሮችን መሻማት አይኖርባቸውም፡፡

9.5. የመስኖ ውሃ አጠቃቀም
ብርቱካንና መሰሎቹ የፍራፍሬ ዛፎች በእድገታቸው ቆይታ ወቅት አረንጓዴ ሆነው ስለሚቆዩ
ሁልጊዜ የትንፈሳ ሥርዓትን ያካሂዳሉ፡፡ ስለሆነም እንደ አፈሩ ዓይነት፣ የዝርያዎቹ ባህሪያትና
የአካባቢው የአየር ሁኔታ ከ900-1200 ሚ.ሜ ውሃ ይፈልጋሉ፡፡
ከተከላ በኋላ የተክሉ ሥሮችና አፈሩ ጥሩ ግንኙነት እንዲኖራቸው በቂ ውሃ መስጠት አስፈላጊ
ነው፡፡ ከተከላ በኋላ ባሉት ቀናት ደረቅ የአየር ሁኔታ የሚከሰት ከሆነ ለአንድ ሣምንት ያህል
በየቀኑ ውሃ ማጠጣት፣ ከዚያ በኋላ ለስድስት ወራት በየሳምንቱ ማጠጣት፣ ከ6 ወራት በኋላ
በ15 ቀናት ልዩነት መስጠት ተገቢ ነው፡፡ የመስኖ ውሃ ድግግሞሽና መጠን እንደ አየሩ ሁኔታ፣
የአፈር ዓይነትና የተክሉ እድሜ ይወሰናል፡፡
የውሃ እጥረት ሲከሰት በተክሉ ላይ የሚስተዋሉ ምልክቶች የተክሉ እድገት መገታት፣ ቅጠሎቹ
የመጨማደድና የመውደቅ፣ የታዳጊ ፍሬዎች መርገፍና ለመሰብሰብ የደረሱ ፍሬዎችም
ጥራቱን የጠበቀ በቂ ፈሳሽ/ጭማቂ አይኖራቸውም፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የውሃ እጥረት
ሲከሰት ከፍተኛ የአበባና የፍሬ መርገፍን፣ የፍሬ መጠን መቀነስንና ኮምጣጣነትን ያስከትላል።
ከመጠን በላይ የሚሰጥ ውሃ ደግሞ የተክሉን ሥር በማበስበስ የተክሉን ዕድሜ ያሳጥራል።
አፈር ውስጥ ያለውን ንጥረ ነገር አጥቦ የተክሉ ሥሮች ወደ ማይደርሱበት የታችኛው የአፈር
ክፍል እንዲሰርግ ያደርጉታል፡፡ ስለሆነም ለተክሉ የሚሰጠው የውሃ መጠን እንዳይበዛና
እንዳያጥር ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
ይሁን እንጂ ተክሉ ከማበቡ በፊት የውሃ እጥረት ኖሮ ተክሉ እድገቱን በመግታት (በአማካይ
የሁለት ወራት ቆይታ) እረፍት እንዲያገኝ በማድረግ አበባ በጥሩ ሁኔታ እንዲያወጣ ማበረታት
ያስፈልጋል፡፡ ተክሉ አበባ በሚያወጣት ወቅት ግን የውሃ እጥረት ከተከሰተ የአበባ መርገፍና
የፍሬ መያዝ አቅሙን ስለሚያዳክመው አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ በሌላ
መልኩ በምርት መሰብሰቢያ ወቅትም የመስኖ ውሃ መጠንን መቀነስ የሚያስፈልግ ሲሆን
ይህም ፍሬው ጥሩ የስኳር ይዘት እንዲኖረውና የፍሬው መጠን መለስተኛ በገበያ ላይ ይበልጥ
ተፈላጊ እንዲሆን ያደርገዋል፡፡
ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ በመነሳት ለብርቱካንና መሰሎቹ የፍራፍሬ ዛፎች የሚጠቆመው
የመስኖ ዘዴ የቦይ መስኖ ዘዴ ሲሆን በቦይ የሚለቀቀው ውሃ ለእያንዳንዱ ተክል እንዲደርስ
መደረግ ይኖርበታል፡፡ ሌሎች አማራጭ የመስኖ ዘዴዎች የቀለበት መስኖ፣ ቼክ ቤዚን እና
የጠብታ መስኖ ዘዴዎች ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ፡፡ የቀለበት መስኖን በምንጠቀምበት
ወቅት የቀለበቱ ስፋት ከዛፉ ቅርንጫፍ ጋር የተመጣጠነ ሆኖ ዙሪያውን የሚዘጋጅ እንደሆነ
ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡
በአጠቃላይ ብርቱካንና መሰሎቹ የፍራፍሬ ዛፎች የመስኖ ዉሃ መጠንና ፍላጎት የሚወሰነውም
ተከላ በተካሄደበት አካባቢ ባለው አፈር ዉሃ የመያዝ ችሎታና በተክሉ እድሜ፤ ወቅታዊ
እድገት ፍላጎት ሲሆን ሁል ጊዜ የመስኖ ሳይንስ ባለሙያን ማማከር ያስፈልጋል፡፡

9.6. የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም
ብርቱካንና መሰሎቹ በተለያዩ የአፈር ዓይቶች ላይ ለመብቀል ቢችሉም ለምና ቀላል አፈር፣
የአፈሩ ኮምጣጣነት 7 ፒ.ኤች አካባቢ ቢሆን ይመርጣል፡፡ የተፈጥሮ ለምነቱን ያጣ አፈር
ከሆነ የተፈጥሮ ወይም የሰው ሰራሽ ማዳበሪያዎችን በመጠቀም ለምነቱን ማሻሻል ያስፈልጋል።
የማዳበሪያ ዓይነትና መጠን የሚወሰነውም ተከላ በተካሄደበት አካባቢ ባለው የአፈር ለምነት
ደረጃና በተክሉ እድሜና የንጥረ ነገሮች ፍላጎት ነው፡፡
በጓሮ አካባቢ ለተተከሉ የብርቱካንና መሰሎቹ የፍራፍሬ ዛፎች የተፈጥሮ ማዳበሪያ መጠቀም
ከፍተኛ ጠቀሜታው የጎላ ነው፡፡ ይኸውም የተፈጥሮ ማዳበሪያ ለተክሉ የተለያዩ ንጥረ
ነገሮችን ከመስጠቱም ባሻገር የአፈር አወቃቀርን በማሻሻል ውሃ የመያዝ አቅሙ እንዲሻሻል፣
የአካባቢ ብክለትም ስለማያስከትል በሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ሊከሰት የሚችለውን የአካባቢ
ብክለት ያስቀራል፡፡ ሰው ሰራሽ ማዳበሪያዎች በሚፈለገው ወቅትና መጠን ካለመገኘታቸውም
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በላይ ዋጋቸው ከፍተኛ፣ የንጥረ ነገሮች ይዘታቸው ያልተሟላና በአካባቢውም ላይ አሉታዊ
ተጽዕኖ ያሳድራሉ፡፡
በሀገራችን ለብርቱካንና መሰሎቹ ፍራፍሬዎች በምርምር የተጠቆመ የማዳበሪያ መጠን
መረጃ ውስን ቢሆንም በመስክ ደረጃ ካለው ልምድ በመነሳት በዓመት ከ100-200 ኪ.ግ/ሄ/ር
የናይትሮጅን ንጥረ ነገር፣ 35-45ኪ.ግ/ሄ/ር የፎስፎረስ ንጥረ ነገር እና ከ50-160ኪ.ግ/ሄ/ር
የፖታሲየም ንጥረ ነገር የያዙ ማዳበሪያዎችን መጠቀም ይመከራል፡፡
ሰው ሰራሽ ማዳበሪያዎችን መጠቀም ካስፈለገ ለመጀመሪያው ዓመት በየሁለት ወሩ
የተጠቆመውን የዳኘና ዩሪያ ማዳበሪያ መጠን መጠቀም ሲያስፈልግ በሁለተኛው ዓመት
ደግሞ መጠኑን ጨምሮ የናይትሮጂን ማዳበሪያ በዓመት ሁለት ጊዜ በመጋቢትና በመስከረም
ላይ ይደረጋል፡፡ ዛፉ ሙሉ ዕድገት እስኪደርስ ድረስ በየዓመቱ የሚሰጠው የማዳበሪያ መጠን
እየጨመረ የሚሄድ ሲሆን ማዳበሪያው በዛፉ ሥር ዙሪያ አመጣጥኖ ከተጨመረ በኋላ
ወዲያውኑ ከአፈር ጋር እንዲዋሃድ መደረግ ይኖርበታል፡፡

9.7. ገረዛ ማካሄድ
ገረዛ ማለት የሞቱ፣ የደረቁ፣ በበሽታ የተጠቁ ወይም አስተዳደጋቸው ተገቢውን ቦታና አቅጣጫ
ያልያዙ ቅርንጫፎች ማስወገድ ሲሆን የብርቱካንና መሰሎቹ የፍራፍሬ ዛፎች በተፈጥሮ ጥሩ
ቅርጽ ያላቸው ቢሆኑም ከመሠረተ-ግንዱ ላይ የሚያድጉት መጣጭ ቅርንጫፎች/water
suckers/ ፈጥነው ስለሚያድጉና የፍሬ ሰጭ አካልን ዕድገት ስለሚጎዱ እንዳቆጠቆጡ ከዋናው
ግንድ መወገድ ይኖርባቸዋል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ወደ መሬት ያዘነበሉ ቅርንጫፎች፣ ወደ
ውስጥ በመብቀል የብርሃን ሥርጭት የሚያውኩና በተለያዩ ምክንያቶች የደረቁ ቅርንጫፎች
እንዲሁም ወደላይ ቀጥ ብለው የሚያድጉ ቅርንጫፎች ትክክለኛውን የዛፍ ቅርጽ እንዲኖር
ለማደረግ ይገረዛሉ፡፡ ቅርንጫፎችን ለገረዛ ንጽህናቸው የተጠበቀ መቀስና መጋዝ መጠቀም
ያስፈልጋል፡፡ የገረዛ ሥራው ሲከናወን መሣሪያዎቹ ንጹህ ካልሆኑ የተቆረጠበት አካባቢ ቁስሉ
በትክክል ስለማይድን የበሽታ አምጭ ተዋህስያኖች መግቢያና ለነፍሳት ተባዮች ጥቃትም
የተጋለጠ ይሆናል፡፡ የዋናው ዛፍ አካባቢ ከአረሞችና አላስፈላጊ የሆኑ እጽዋቶች የፀዳ መሆን
ይኖርበታል፡፡

145

የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ

9.8. የሰብል ጥበቃ
9.8.1. አረምን መቆጣጠር
በጓሮ አካባቢ የሚበቅሉ የብርቱካንና መሰሎቹ የፍራፍሬ ዛፎች ሥር የሚገኙትን አረሞች
በእጅ በመንቀል ወይም በጥንቃቄ በመሣሪያ ማስወገድ ለተክሉ ዕድገትና ፍሬያማነት
ጠቀሜታ አለው፡፡ አረምን በተለያዩ ፀረ-አረም ኬሚካሎች ለማስወገድ ቢቻልም ከዋጋውና
ከአጠቃቀሙ ጋር ባሉ ተያያዥ ችግሮች ምክንያት ፀረ-አረም ኬሚካሎችን መጠቀም ተመራጭ
አይደለም፡፡

9.8.2. ነፍሳት ተባዮችን መቆጣጠር/መከላከል
በብርቱካንና መሰሎቹ የፍራፍሬ ዛፎች ላይ የተለያዩ ነፍሳት ተባዮች በመከሰት ጉዳት
እንደሚያደርሱ ይታወቃል፡፡ በተለይ ዋና ዋናዎቹ የብርቱካን ትል፣ ክሽክሽ፣ ጥጥ መሳይ
ተባይ፣ የፍሬ ትል፣ ቀይ ባለ ቅርፊት ተባይ፣ ወ.ዘ.ተ ሲሆኑ እነዚህ ነፍሳት ተባዮች አግባብነት
ያለው የመከላከያ ዘዴ በመጠቀም መከላከል ያስፈልጋል፡፡
መከላከያ ዘዴዎች
የሚመከረው የተባይ መከላከያ ዘዴ የተቀናጀ የተባይ መከላከለያ መርህን የተከተለ ሆኖ፡F በተቻለ መጠን የተፈጥሮ ጠላቶችን በመንከባከብ ነፍሳት ተባዮችን መቆጣጠር፣
F ለመሰረተ-ግንድነት የምንጠቀምባቸው ተክሎች በአካባቢው የተሻለ የመላመድና
የተባዮችን ጥቃት የመቋቋም ባህሪያት ያላቸው መሆናቸውን ማረጋገጥ፣
F ጥጥ መሳይ ተባዮች በቁጫጮች አማካይነት ተጓጉዘው ጥቃት ስለሚያደርሱ በተክሎች
ሥር ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን በመጠቀም ቁጫጮችን መከላከል፣
በጓሮ አካባቢ ለሚለሙ የብርቱካንና መሰሎቹ የፍራፍሬ ዛፎች ነፍሳት ተባዮችን በፀረተባይ ኬሚካሎች መከላከል በንቦችና በሌሎች እንስሳቶች ላይ የማይፈለግ ጉዳት ሊያደርሱ
ስለሚችሉ ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን መጠቀም አይመከርም፡፡ ስለሆነም ከዘር መረጣ፣ ችግኝ
ከማዘጋጀት ጀምሮ አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ እንዲሁም የፍራፍሬ ዛፎችን እየተከታተሉ
ንጽህናቸው እንዲጠበቅና አያያዛቸውን በማሻሻል ተባዮችን መከላከል አስፈላጊ ነው፡፡ ይህም
በመሆኑ የአካባቢ ብክለት አያስከትልም፤ ወጭን ይቀንሳል፣ ተጠቃሚውንም አይጎዳም፡፡ ፀረተባይ ኬሚካል መጠቀሙ በተፈጥሮ ጠላቶች ላይ ጉዳት ከማስከተሉ ባሻገር ለኬሚካሉና

146

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

ለርጭት ከፍተኛ ወጪ ያስወጣል፤ አስፈላጊው ጥንቃቄ ካልተደረገ በአካባቢውና በሰው
ላይም ጉዳት ሊያስከትል ይችላል፡፡

9.8.3. ዋና ዋና የብርቱካን ተባዮች እና በሽታዎች
የብርቱካን ትል
የብርቱካንና መሰል ፍራፍሬዎች ታዳጊ ተክሎች ቅጠል የሚመገብ ተባይ ሲሆን ተባዩን በእጅ
በመልቀም ማስወገድ ፍቱን መቆጣጠሪያ ዘዴ ነው፡፡
ክሽክሽ
ይህ ተባይ ተክሉን በመመገብ ከሚያስከትለው ጉዳት በተጨማሪ በሽታን በማስተላለፍ ከፍተኛ
ጉዳት ያስከትላል፡፡ የፍራፍሬ ተክሎቹ አዳዲስ ቅጠሎች በሚያወጡበት ጊዜ ተባዩ በከፍተኛ
ደረጃ ቫይረስ በሽታን ስለሚያስተላልፍ የተባዩ ቁጥጥር በዚህ ወቅት ቢሆን ይመረጣል፡፡
ሣሙናን በውሃ በማሟሟት ትንባሆ ጨምሮ ለአንድ ምሽት በማቆየት ተክሉ አዳዲስ ቅጠሎች
በሚያወጣበት ወቅት ከአንድ እስከ ሦስት ጊዜ ቅጠሎች እስከሚረጥቡ ድረስ መርጨት ተባዩ
የሚያስከትለውን ችግር ይቀንሳል፡፡
ጥጥ መሳይ ተባይ
ጥጥ መሳይ ተባይ ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀሰው በቁጫጭ አማካኝነት ነው፡፡ ቁጫጭ ከተባዩ
ተጠቃሚ በመሆኑ እንደ እረኛ ተባዩን ይንከባከባል፡፡ ቁጫጭ ከሌለ ተባዩ ሊንቀሳቀስ
ባለመቻሉ ብዙ ሊቆይ አይችልም፡፡ መቆጣጠሪያ ዘዴውም ቁጫጭን በመቆጣጠር ላይ
ያተኩራል፡፡ በዛፉ እግር ሥር ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን በመጠቀም ቁጫጮችን መቆጣጠር
የተሻለ ውጤታማ የመከላከል ሥራ እንደሆነ ይመከራል፡፡
የፍሬ ትሎች (Fruit fly species)
የሚያደርሱት ጉዳት፡ ፍሩት ፍላይ በቀጥታ ፍሬውን በመብሳት እንቁላሏን ትጥላለች፡፡
በተበሳው የፍሬ ክፍል ከዝንቧ የውስጥ አካል ባክቴሪያዎች ወደ ፍሬው በመግባት ፍሬው
እንዲበሰብስ ያደርጉታል፡፡ እንቁላሎች ከተፈለፈሉ በኋላ ደግሞ ላርቬው ፍሬውን በመመገብ
ጉዳት ያደርሳል፡፡ ከዚያም ላርቬው አፈር ውስጥ በመግባት የፑፓ ጊዜውን ያሳልፋል፡፡
የተለያዩ የፍሬ ትሎች የደረሰን ፍሬ ከጥቅም ውጭ ያደርጋሉ፡፡
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መከላከያ ዘዴ
ተባዮችን ለመቀነስ በተባዮቹ ተጠቅተው የሚወድቁትን ፍሬዎች ለቅሞ ጠለቅ አድርጎ
መቅበር፣ ምርት ተሰብስቦ ካለቀ በዛፎቹ ላይ የሚቀሩትን ፍሬዎች በማስወገድ ተባዮችን መቆያ
በማሳጣት የፍሬ ትል ተባዮችን ጉዳት መቀነስ፣ ፍሬው እንደ ደረሰ በወቅቱ በመሰብሰብ ሊደርስ
የሚችለውን ጉዳት መቀነስ፣ የፍሬ ትል ተባዮች ጉዳት በፀረ- ተባይ ለመቀነስ ቢቻልም ፍሬው
በቀጥታ በምግብ መልክ ጥቅም ላይ ስለሚውል ሰው ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት ግምት ውስጥ
በማስገባት የግድ ፀረ-ተባይ መጠቀም አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ርጭቱን ምርቱ ለመሰብሰብ ከ10
ቀናት በፊት ማካሄድ፣
· ፍሬውን በመሸፈን ሊደርስ የሚችለውን ጥቃት መቀነስ፣
· የባዮሎጂካል መከላከያ ዘዴዎችን በመጠቀም መከላከል (Parasitoides)፣
ቀይ ባለ ቅርፊት ተባይ
ይህ ተባይ በስፋት ከመሰራጨቱም በላይ በቅጠል፣ በግንድና በፍሬ ላይ የሚያደርሰው ጉዳት
ከፍተኛ ነው፡፡ ይህን ተባይ በተፈጥሮ የሚቆጣጠሩ ነፍሳቶች አሉ፡፡ ችግሩ ከተባባሰ ኋይት
ኦይል የሚባለውን ፀረ- ተባይ በብዛት የሚታይባቸውን ተክሎች ብቻ መርጨት ተባዩን
ለይቶ የሚገድል በመሆኑ ይመረጣል፡፡ የተባለው ፀረ-ተባይ ካልተገኘ ሌሎች /ሜታያትዮን/
ፀረ-ተባዮችን መጠቀም ይቻላል፡፡ የርጭቱ ድግግሞሽና የመርጫው ወቅት የፀረ- ተባዩን
ውጤታማነት ይጨምራል፡፡ ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ በመነሳት በጥቅምትና ህዳር ወራት
ውስጥ ከ1-2 ጊዜ በመጋቢትና ሚያዝያ ወራት ደግሞ አንድ ጊዜ መርጨት ጠቃሚ እንደሆነ
በጥናት ተረጋግጧል፡፡
ቀይ የሲትረስ ስኬል (Citrus red scale)
ይህ ቀይ የሲትረስ ስኬል ብርቱካን በሚበቅልባቸው በአብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል ያለና
በሲትረስ ተክሎች ላይ ጉዳት እያደረስ የሚገኝ ተባይ ነው፡፡ ጉልምሷ ሴቴ ሰም በሚመስል
ፈሳሽ ነገር የምትሸፈን ሲሆን በመጠኗም ትልቅ ሆና ደማቅ ቀይ ያልሆነ ከለር ያላት ሲሆን
ክብና ጠፍጣፋ ቅርፅ ሲኖራት መጠኗም ከ1.5 - 2 ሚ.ሜ ይደርሳል፡፡ ገና ጉልምስ ያልሆኑት
አንደኛ የዕድገት ደረጃ ላይ ያሉት ዕጮች በመጠናቸው በጣም ትንሽ እና ነጭ ሲሆኑ ከአንደኛ
የዕድገት ደረጃ በላይ ያሉት ዕጮች ከአረንጓዴ ግራጫ ወደ ቀይነት ከለር ያለውና በመጠኑም
ከአንደኛ የዕድገት ደረጃ ከሚገኘው ዕጭ በመጠኑ የሚበልጥ ነገር ግን ከጉልምሱ የሚያንስ
ነው፡፡ የሚያጠቁትም የተክል ክፍል (ቅጠሉን፤ ቅርንጫፍንና ፍሬውን) ነው፡፡
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የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

ሥዕል 2 የሲትረስ ቀይ ስኬል ጉልምስና ሴቴዋ በሲትረስ ፍሬ ላይ ሲታይ

መከላከያ/መቆጣጠሪያ መንገዶች
በባህላዊ
Ø በዚህ ስኬል የተጠቁትን የተክሉን ክፍል ማስወገድ(ማቃጠል ወይም ከ20
ሴ.ሜ በታች በሆነ ጉድጓድ ውስጥ መቅበር፤
Ø አላስፈላጊ የሆኑ (የሞቱ፤ የደረቁ) ቅርንጫፎችን ማስወገድ ምክንያቱም ፀረ ነፍሳት ኬሚካል ርጭት በሚካሄድበት ወቅት ኬሚካሉ ወደ ውስጥ በመዝለቅ
ተክሉን ሙሉ ለሙሉ እንዲያዳርስ ስለሚረዳ፤
Ø ፍሬው ከተሰበሰበ በኋላ ከፍተኛ ሀይል ባለው የውሃ ጎማ በውሃ ማጠብ
(ስኬል ተባዩ ከፍሬው ላይ እንዲቀንስ ይረዳል)
በፀረ - ነፍሳት ኬሚካል
Medopaz (White oil)
Suprathion 40 EC (Methidathion 400 g/l)
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በሽታዎችን መቆጣጠር/መከላከል
ሥር አበስባሽ
ይህ አፈር ወለድ በሽታ በአገራችን ከፍተኛ ችግር የሚፈጥር ነው፡፡ ከፍተኛ የድርቅ ወቅት፣
ሙቀት፣ ከመጠን በላይ ውኃ መስጠትና የግንዱ መቁሰል የመበስበስ ችግርን ሰለሚያባብስ
ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል፡፡ በሽታውን የሚቋቋሙትን መሠረተ- ግንዶች መጠቀም ፣አረምን
በእጅ መንቀል ካልተቻለም ፀረ-አረም መጠቀም እንዲሁም ውሃ በሚያጠጡበት ጊዜ ፍሬ
ሰጭ አካልን አፈርም ሆነ ብስባሽ እንዳይነካው ማድረግ፣ በክረምት ወቅት ውሃ እንዳይቋጥር
ማድረግ/ማጠንፈፍ/ና ቀላል አፈር መጠቀም የበሽታውን ጎጂነት ይቀንሳል፡፡ አደጋው ከፍተኛ
ከሆነ የቆሰለውን ክፍል በማስወገድና የጸዳውን ክፍል በመቀባት የታመመን ዛፍ ለማዳን
ይረዳል፡፡
የቫይረስ በሽታዎች
የቫይረስ በሽታዎችን ለመከላከል ዋናው መንገድ በአካባቢው ያሉትን የቫይረስ በሽታዎች
ሊቋቋሙ የሚችሉ መሠረተ-ግንዶችን መጠቀም ነው፡፡ በጥቅም ላይ መዋል ስላለባቸው
መሠረተ-ግንዶች ባለሙያ ማማከር ጠቀሜታ አለው፡፡ የበሽታው አስተላላፊ ተባዮችን
መቆጣጠሩ በሽታውን ለመቀነስ ይረዳል፡፡
የቅጠልና የፍሬ ነጠብጣብ በሽታ
ይህ በሽታ በቅርቡ አገራችን ገብቶ በደቡብ፣ ደቡብ ምዕራብና ሰሜን ኢትዮጵያ ከፍተኛ
ጉዳት እያደረሰ ነው፡፡ በቅጠሎች፣ በታዳጊ ቅርንጫፎችና ፍሬዎች ላይ ነጠብጣብ በመፍጠር
የተክሉን ክፍሎች ይጎዳል፡፡ ፍሬዎቹ ጠንካራና ፈሳሽ-አልባ በመሆናቸው ጥቅም ላይ
አይውሉም፡፡ በበሽታው የተጎዱትን የተክሉን ክፍሎች በሙሉ ከተክሉ አስወግዶና ሰብስቦ
መቅበር /ማቃጠል/ በሽታውን ለመቆጣጠር ዋነኛው መንገድ ነው፡፡

9.9. የብርቱካን ምርት አሰባሰብ
አንዳንድ የብርቱካንና መሰሎቹ ዝርያዎች ለምሳሌ፡- ሐምሊንና ናቫል የተባሉት አበባ ካበቡበት
ጊዜ ጀምሮ ከ6-7 ወራት ባለው ጊዜ ውስጥ ለመሰብሰብ ሲደርሱ እንደ ቫሌንሺያ ዓይነቱ ዝርያ
ደግሞ ከ12 ወራት በኋላ ምርቱ ይሰበሰባል፡፡ በአንዳንድ አካባቢዎች የብርቱካንና መሰሎቹ
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ፍሬዎች መድረሳቸው ቢታወቅም ትክክለኛውን ቀለም ስለማያሳዩ ፍሬው ቀለሙን በመጠኑ
መለወጥ ሲጀምር ምርቱን መሰብሰብ ይቻላል፡፡ አንዳንድ ዘግይተው የሚደርሱና የብርቱካንና
ግሬፕ ፍሩት በአንድ ዛፍ ላይ ለመሰብሰብ የደረሰ ፍሬ ሲኖረው በተመሳሳይ ሁኔታ በአበባና
ፍሬ መሙላት ደረጃ ላይ ሊገኝ ስለሚችል ሁለት የተለያዩ የመሰብሰቢያ ጊዜያት ይኖሩታል፡፡
ምርቱ ለመሰብሰብ ሲደርስ የመስኖ ውሃ መቀነስና ከ20-30 ቀናት ሲቀረው የመስኖ ውሃ
መስጠት ማቋረጥ ጥራት ያለው ፍሬ ለማግኘት ይረዳል፡፡ ፍሬው ሲሰበሰብ ከዛፍ ላይ
እየቆረጡ መሬት ላይ መጣል በፍሬው አካል ላይ ጉዳት ከማድረሱም በላይ የጥራት መጓደልና
የመቆያውን ጊዜ ሊያሳጥር ይችላል፡፡ ስለሆነም የሚመከረው የአለቃቀም ዘዴ መሰላል
በመጠቀም በእጅ ለቅሞ በጥንቃቄ መያዣው ቅርጫት ውስጥ ማስቀመጥ በፍሬና በዛፉ ላይ
የሚደርሰውን ጉዳት ይቀንሳል፡፡
የምርት መሰብሰቢያ ወቅት ፍሬው ቀጥተኛ የፀሐይ ሙቀት እንዳያገኘው ቀዝቀዝ ባለበት
ሰዓት ጥዋት ወይም ወደማታ አካባቢ ቢሆን ይመረጣል፡፡ ይሁን እንጂ እርጥበት ባለበት
ወቅት መሆን ደግሞ የለበትም፡፡ ምርቱ በሚሰበሰብበት ጊዜ የፍሬዎቹ ቆዳ እንዳይላጥ ወይም
እንዳይቆስል ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ ፍሬዎቹን መሰብሰብ ያስፈልጋል፡፡ ፍሬዎችን
ከእንጨት ወይም ከፕላስቲክ በተዘጋጁ ሳጥኖች በማደራጀት ማጓጓዝ ከምርት በኋላ
የሚደርሰውን ጉዳት ይቀንሳል፡፡ በዚህ ወቅት የሚከሰት የአያያዝ ጉድለት በጥራት ላይ ችግር
ስለሚያስከትል ዋጋውም ይቀንሳል፡፡ በተለይ ወደ ውጭ ገበያ የሚጓጓዙ የብርቱካንና መሰሎቹ
ፍሬዎች ታጥበው፣ በፍሬዎቹ ላይ የሚጣበቁ ተባዮችን በማንሳትና በማጓጓዝ ሂደት ችግር
ከሚያስከትሉ ነገሮች ለመከላከል የሚያስችሉ አሰራሮችን በመጠቀም ምርቱን በመለየትና
በካርቶን በማሸግ ማጓጓዝ ያስፈልጋል፡፡
የምርቱን በገበያ ላይ የሚኖረውን ተፈላጊነትና ዋጋ የሚወስኑት የፍሬዎቹ መጠንና የጥራት
ደረጃዎች ናቸው፡፡ የፍሬዎቹን ጥራት ደግሞ ከሚወስኑት ሁኔታዎች መካከል የፍሬው መጠን፣
ተፈላጊውን የፍሬ ቀለም የያዘ መሆኑ፣ የቆዳው በቀላሉ የመላጥ ይዘት፣ የቆዳው ውፍረት፣
የጁሱ ይዘት፣ የአሲዱና የጠቅላላ ጠጣር ነገሮች ተዛምዶና የፍሬው ጥንካሬ የመሳሰሉት ዋና
ዋናዎቹ ናቸው፡፡ የጥራት ደረጃዎችን ማሟላት የቻለ አርሶ አደር ወይም አምራች ድርጅት
ምርቱን የተሻለ ገበያ ማግኘት ወደ ሚችልበት አካባቢ በማጓጓዝ በተሻለ ዋጋ በመሸጥ የተሻለ
ገቢ ማግኘት ያስችለዋል፡፡
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9.10. ምርታማነት
በአማካይ 228 ዛፍ በሄ/ር የተተከለ የብርቱካን ማሳ ተገቢዉ አሰራር ከተሰራለት በዓመት
የምርትምነት ዉጤት እንደሚከተለዉ ይሆናል፡፡
ሠንጠረዥ 9.4
የሚጠበቅ ዓመታዉ ምርት
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የዛፉ እድሜ ዓመት/

ኪ/ግ በዛፍ

ኩ/ል/በሄ/ር

4

3

30

5

10

46

6

20

120

7

40

240

8

80

300
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2009

የሙዝ አመራረት

የሙዝ ሰብል ጠቀሜታ
በአጭር ጊዜ በመድረስ ከፍተኛ ተፈላጊነት ካላቸው የፍራፍሬ ተክሎች ዋናው ነው፡፡ ሙዝ ዓመቱን
በሙሉ ተከታታይነት ባለዉ መልኩ ምርት መስጠት የሚችል ከፍተኛ የምግብና በገበያም ተፈላጊ
በመሆን ለአምራቹ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያለው ሰብል ነው፡፡ ሙዝ በቅርቡ ወደ ሀገራችን
ከገቡት እጅግ በጣም ጠቃሚ ከሆኑት የሞቃት አካባቢ የፍራፍሬ ሰብሎች አንዱ ሲሆን በሀገራችን
ውስጥ የሚመረተውና ጥቅም ላይ እየዋለ ያለው ጣፋጩ የሙዝ ዓይነት ነው፡፡
የበሰለ ሙዝ ጣፋጭና ጥሬውን የሚበላ ሲሆን ያልበሰለው ግን ተቀቅሎ የሚበላና እንደ ድንች የኃይል
ሰጪ ምግብ ነው፡፡ ሙዝ ከሥራ ሥርና የብርዕ ሰብሎች ከያዟቸው በተሻለ ደረጃ የካርቦ ኃይድሬት
ምንጭ ከመሆኑ በተጨማሪ ቫይታሚን «ኤ»ን፣ «ቢ»ን እና «ሲ»ን የያዘ ነው፡፡ ሙዝ ከሌሎች
ፍራፍሬዎች ሲነፃፀር በጉልበት ሰጪ ምግብነቱ የላቀ ሲሆን በተለይ በውስጡ የያዘው ካርቦ ኃይድሬት
በቀላሉ የሚፈጭ በመሆኑ የሆድ መታወክ ችግርን በማስወገድ ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል፡፡ በዚህ
መሰረት የበሰለ የሙዝ ፍሬ 75% ውሃ፣ 2% ፕሮቲን፣ 0.2% ቅባት፣ 23% ካርቦ ኃይድሬት እና 0.8%
ሌሎች ማዕድናትን የያዘ ነው፡፡
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በሀገራችን የሙዝ ፍላጎት እያደገ ቢመጣም የህብረተሰቡ ፍጆታ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ሲነፃፀር ግን
ፍጆታውም ሆነ ምርትና ምርታማነቱ ዝቅተኛ እንደሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ሙዝ የተለያዩ
የምግብ ዓይነቶችን ለማዘጋጀት ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው የፍራፍሬ ሰብል ነው፡፡
በሌሎች ሞቃታማ የሐሩር አካባቢዎችም ሆነ በሀገራችን የሙዝ ተክል ከምግብነት ባሻገር ለተለያዩ
አገልግሎቶች ጥቅም ላይ ይውላል፡፡ ሙዝ ከተሰበሰበ በኋላ የሚቀረው የተክሉ አካል ተቆራርጦ
ለዓሣማ ምግብነት፣ ለመሬት ማዳበሪያነት፣ ቅርፊቱ ለችግኝ ማፍያነት፣ ቃጫው በገመድ መልክ
ተዘጋጅቶ ለዕቃ ማሰሪያነት፣ የተዘጋጁ ምግቦችን ለመጠቅለያነት፣ በሀገራችን የኮባ ቅጠል በማይገኝበት
አካባቢ ቅጠሉ ለዳቦ መድፊነት ዳቦው ከሚፈለገው በላይ እንዳያርና የተመጣጠነ ብስለት እንዲኖረው
ይረዳል፡፡

10.1. ለሙዝ ተክል ተስማሚ ስነ-ምህዳር
ከፍታ፡ በአገራችን ሙዝ ከዝቅተኛ እስከ መካከለኛ ከፍታ ባላቸው በርካታ አካባቢዎች
በዝናብም ሆነ በመስኖ በጓሮና በሰፋፊ እርሻዎች ይመረታል፡፡ ይሁን እንጂ ከፍተኛና ጥራት
ያለው ምርት የሚገኘው ከ1000 ሜ በታች ከፍታ ባላቸው አካባቢዎች በመስኖ በመታገዝ
በሚካሄድ ልማት ሲሆን ይህም ከፍተኛ ጥራቱን የጠበቀ ምርት ማምረት ያስችላል፡፡ ከ1500
ሜ ከፍታ በታች ባላቸው አካባቢዎች ሙዝን ማልማት ይቻላል፡፡
የሙቀት መጠን፡ ከ20-50 ዲ.ሴ ሙቀት ባላቸው አካባቢዎች ሊመረት ቢችልም ይበልጥ
ለዕድገቱ የሚስማማው ሙቀት ግን ከ25-28 ዲ.ሴ ያለው ሙቀት ነው፡፡ ከዚህ ከተጠቀሰው
ሙቀት በላይም ሆነ በታች የሚገኘው የሙቀት ክልል እድገቱ አዝጋሚ እንዲሆንና ፍሬ
የመስጠቱ ሂደትም የተሳካ እንዳይሆን ያደርጉታል፡፡
የዝናብ መጠን፡ አማካይ ዓመታዊ የዝናብ መጠናቸው ከ1200-2000 ሚ.ሜ የሆነና
የተስተካከለ ሥርጭት ያላቸው አካባቢዎች ሙዝን በአስተማማኝ ደረጃ ማምረት ያስችላሉ፡፡
ሙዝ ዓመቱን በሙሉ ውሃ የሚፈልግ ሰብል በመሆኑና የተሻለ ምርት ለማግኘት የመስኖ ውሃ
ድጋፍ እጅግ አስፈላጊ ነው፡፡
የአፈር ዓይነት፡ ለዕድገቱ ተስማሚው የአፈር ዓይነት በቂ ጥልቀትና የተፈጥሮ ለምነትና በቂ
ውኃ የመያዝ ችሎታ ያለውና ውኃ የማያቁር ከሆነ ሙዝ በማንኛውም የአፈር ዓይነት ሊመረት
ይችላል፡፡ ተስማሚ የአፈሩ ኮምጣጣነትም ከ5-6.5 ቢሆን ይመረጣል፡፡
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10.2. የሙዝ ዝርያዎች
10.2.1. በጥሬ (Dessert type) የሚበሉ
በአገራችን በመስኖ እርሻ የተሻለ ውጤት ያስገኙት የሙዝ ዝርያዎች ጃይንት ካቬንድሽ፣ ፖዮና ዱካሴ
ኃይብሪድ ናቸው፡፡ ፖዮና ጃይንት ካቬንድሽ ለንፋስና ለቦርቧሪ ኔማቶዶች መካከለኛ የመቋቋም
ባህሪይ ሲኖራቸው ዱካሴ ኃይብሪድ ግን ለንፋስ በጣም ከፍተኛ ተጠቂ ነው፣ ለቦርቧሪ ኔማቶዶች
ደግሞ ከፍተኛ የመቋቋም ኃይል ያለው ዝርያ ነው፡፡ ፖዮ ከሌሎች ዝርያዎች ጋር ሲነፃፀር ረጅም ርቀት
ለማጓጓዝ ተመራጭነት አለው፡፡
ሠንጠረዥ 10.1 Registered dessert banana varieties in Ethiopia
Variety

Yield on research plot (q/ha)

Banana Dessert

372-531

Area of
production

1

Dwarf Cavendish

531

Low land

2

Gaint Cavendish

372

Low land

3

Poyo

482

Low land

4

Dukse hybrid

261

Low land

5

Williams-1

556

Low land

6

Grande Nain

436

Low land

7

Rubusta

395

Low land

8

Butuzuwa

391

Low land

10.2.2. ተጠብሰዉ/ ተቀቅለዉ (Cooking type) የሚበሉ
ዱካሴ ኃይብሪድ ቆዳው ስስ ሆኖ በስታርች የበለጸገ ሲሆን ሳይበላሽ ለረጅም ጊዜ የመቆየት ብቃት
ያለው ዝርያ ነው፡፡

ሠንጠረዥ 10.2 Registered cooking banana varieties in Ethiopia
Variety

Yield on research plot (q/ha)

Area of production

Banana
Cooking

421-482

1

Cardaba’

480

Low land+ mid altitude

2

Kitawira’

460

Same

3

Nijiru’

470

Same

3

Saba’

482

Same

4

Matoke’

480

Same
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10.3. የሙዝ የማሣ ዝግጅት
ለሙዝ ተከላ የተመረጠውን ማሣ በተገቢው ሁኔታ ማረስ፣ ማለስለስና ማስተካከል
ያስፈልጋል፡፡ ማሣው ለስልሶ ከተዘጋጀ በኋላ የተከላ ረድፎችን ተከትሎ 30 ሜ ርዝመትና 2
ሜ ስፋት ያላቸው የመስኖ ውሃ ማሰራጫ ቦዮችን መክፈት ያስፈልጋል፡፡ ይሁን እንጂ የቦዮቹ
ርዝመት እንደ አፈሩ ዓይነት ከዚህ በላይ መርዘምም ማጠርም ይችላል፡፡ በአሸዋማ አፈር ላይ
ቦዮቹ ሲያጥሩ በከባድ አፈር ደግሞ ሊረዝሙ ይችላሉ፡፡
የተከላ ጊዜ ከመድረሱ ከሁለት ወራት ቀደም ብሎ የተከላ ጉድጓዱችን 60 ሣ.ሜ ጥልቀት፣
60 ሣ.ሜ ስፋትና 60 ሣ.ሜ ርዝመት ያላቸው ጉድጓዶች ማዘጋጀት ያስፈልጋል፡፡ ከጉድጓዶቹ
የሚወጣውን አፈር የላይኛውን በአንድ በኩል ለብቻ ከታችኛው የሚወጣውን ደግሞ ለብቻ
ማስቀመጥና በጉድጓዶቹ ውስጥ ፍግና ኮምፖስት የተፈጥሮ ማዳበሪያ በመጨመር ከተከላ
በፊት እንዲብላላ ማድረግ ጠቃሚ ነው፡፡

10.4. ለተከላ የሚሆን የሙዝ ችግኝ ማዘጋጀት
ሙዝ ከተክሉ አካል በተወሰደ ክፍል /ግንጣይ/ የሚባዛ ተክል ነው፡፡ በመሆኑም ለተከላ
የሙዝ ቅጥያዎችን ወይም ከሁለት እስከ ሦስት ዓይኖች ያሏቸው የሥሩን ቁርጥራጮች /ኮርም/
ለተከላ መጠቀም ሲቻል በብዛት ለተከላ የሚውለው ግንድ ቅጥያዎች ናቸው፡፡

10.5. ለተከላ የሚሆኑ ችግኞችን ነቅሎ ማዘጋጀት
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·

ወተር ሳከሮች /Water suckers/- በትንሽነታቸው ከ1-1.5 ሜ የሆኑ ሰፊ ቅጠል ያላቸውን
ችግኞች ሳይቆረጡ መትከል ሲቻል ብዙም ተመራጭ ግን አይደሉም፡፡

·

ስወርድ ሳከሮች /Sword suckers/- ከሥር ወፈር ያሉ ሆነው ከላይ ሾጠጥ ያሉ ጎራዴ
መሰል ቅጠሎች ያላቸው ርዝመታቸው ከ1-1.5 ሜ የሆኑ ለጋ ችግኞች ነቅሎ ሳይቆረጡ
መትከል ሲቻል ከሌሎች እነዚህ ለተከላ የተሻለ ተመራጮች ናቸው፡፡

·

ሜይደይን ሳከሮች /Maiden suckers/- ሙዙ አበባ ከማውጣቱ በፊት ነቅሎ የራይዞሙን
ቀጫጭን ሥሮች በጥንቃቄ በንፁህ ገጀራ በመከርከምና ከራይዞሙ በላይ 50 ሣ.ሜ ከፍ
ብሎ ግንዱን በመቁረጥ የሚዘጋጅ ችግኝ ነው፡፡

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

ሥዕል 3. ከግራ ወደ ቀኝ ለተከላ የሚያገለግሉ የጎራዴ መሰል፣ ዎተር ሰከርና የሙዝ ሥር ቁርጥራጭ

· ሙዝ በቲሹ-ካልቸር (የማይክሮ ፕሮፓጌሽን) ዘዴን በመጠቀም ማባዛት ይቻላል፡፡
ይህም ከተክሉ አካል የተወሰዱ ትንንሽ አካላትን በላቦራቶሪ ውስጥ በማሳደግና በችግኝ
ደረጃ አዘጋጅቶ የመጠቀም ዘዴ ሲሆን በተለይ ጠቀሜታው ከበሽታ ነፃ የሆኑ ችግኞችን
ለማዘጋጀት፣ ለችግኝ ማባዛትና እንክብካቤ የሚጠፋውን ጊዜ ለማሳጠር ሲሆን ጉዳቱ
ከተለመደው የችግኝ ዝግጅት ጋር ሲነፃፀር ወጪው ከፍተኛ ነው፡፡

ለተከላ የሚሆኑ ችግኖች ሲዘጋጁ ሊወሰዱ የሚገባቸው ጥንቃቄዎች፡
· ለተከላ የምንወስደዉ ቅጥያ (ግንጣይ) ከ3-4 ወር እድሜ ያለው፣
· ግንጣዩ ከተወሰደ በኋላ አፈሮችን፣ ሥሮችንና ቆሻሻዎችን ማስወገድ፣
· ግንጣዮቹ ቁመታቸው ከ50-100 ሣ.ሜ ሆነው ከሥሮቻቸው አካባቢ የታችኛው
የግንዱ ዉፍረት15-25 ሴ.ሜትር ዲያሜትር ያለዉ ቅጠሎች ሾጠጥ ያሉ መሆናቸውን
ማረጋገጥና ከ3-4 ቀናት ጥላ ሥር ማቆየት፣
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· የኔማቶድ ጥቃት ከተስተዋለ ከመተከላቸው በፊት ችግኞቹን በ52 ዲ.ሴ በፈላ ውሃ
ውስጥ ለ20 ደቂቃ በማቆየት በኔማቶሲድ ኬሚካል መንከር፣
· በተቻለ መጠን ለተከላ የሚዘጋጁት ችግኞች ተመሳሳይ የእድገት ደረጃ ላይ የሚገኙ
መሆናቸውን ማረጋገጥ፣
· ከራይዞሙ የሚወጡ ግንጣዮች /Sword suckers/ ከሥሮቻቸው ወፈር ያሉና
ቅጠሎቻቸው ሾጠጥ ያሉ ግንጣዮች ለተከላ መጠቀም የተሻለ እንደሆኑ፣
· ለተከላ ችግኝ የምናዘጋጅባቸው በምርምር የተጠቆሙ ዝርያዎች በአካባቢው ከሌሉ
በአካባቢው ከሚገኙ ጥሩ ምርት በመስጠት ከታወቁት መርጦ መጠቀም፣

10.6. የሙዝ ተከላ
ሙዝ በመስመር የሚተከል ሲሆን ቀደም ሲል ለተከላ በተዘጋጁ 60 ሣ.ሜ ጥልቀት፣ 60 ሣ.ሜ
ስፋት ያላቸው በ2 ሜ ርቀት በመጠቀም ተከላ ማካሄድ ያስፈልጋል፡፡ በዚህ የተከላ ርቀት
ከ 2,200-2,500 በሄ/ር የሙዝ ተክሎች ማግኘት ይቻላል፡፡ የኔማቶድ ጥቃትን ለመከላከል
በበሽታ ያልተጠቁ ችግኞችን መምረጥ አስፈላጊ ነዉ፡፡ በእያንዳንዱ የችግኝ መትከያ ጉድጓድ
ችግኙ ከመተከሉ በፊት ከ40-50 ግ ዩሪያ በእጅ እየቆነጠሩ መጨመርና 10 ሣ.ሜ. ውፍረት
ያለው አፈር መመለስ፣ከዚያም ችግኙን መትከልና በቂ ውሃ ማጠጣት፣ሙዝ በአማካይ ከ5
ዓመት በኋላ ስለሚያረጅና ምርታማነቱም ስለሚቀንስ በየአምስት ዓመቱ በአዲስ መተካት
ይኖርበታል፡፡

ሥዕል 4. የሙዝ ተከላ የተካሄደበት ማሣና በቦይ ውሃ የማጠጣት ዘዴ

158

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

10.7. የሙዝ ማሣን ማሳሳት
ሙዝ በተፈጥሮው ከሥሩ አዳዲስ ቅጥያዎችን እያወጣ የሚሄድ ተክል ስለሆነ በአንድ ሄክታር
መሬት ሊኖር የሚገባውን የተክል ብዛት መቆጣጠርና ተፈላጊ ዛፎችን ብቻ በመንከባከብ
የሚፈለገውን ምርት ማግኘት ያስፈልጋል፡፡ በአንድ የተከላ ቦታ የተክሎች መብዛት ሲከሰት
ውሃን፣ የአፈር ንጥረ ነገሮችንና ብርሃንን በመሻማት ተክሎች ጤናማ እድገት እንዳይኖራቸው
ያደርጋል፡፡ ለአረም ቁጥጥር፣ ውሃ ለማጠጣት፣ ማዳበሪያ ለመጨመርና የተባይና የበሽታ
መከላከል ተግባራትን ለማከናወን ያስቸግራል፡፡ ምርት የማይሰጡ የሙዝ ተክሎች ውሃን፣
የአፈር ንጥረ ነገሮችንና የፀሐይ ብርሃንን በመሻማት በምርት ሰጪ የሙዝ ተክሎች ላይ
ተጽእኖ በማስከተል ምርት እንዳይቀንስ አላስፈላጊ የሆኑትን ተክሎች ማስወገድ ያስፈልጋል፡፡
ስለሆነም በአንድ የተከላ ቦታ በተለያየ የእድገት ደረጃ ላይ የሚገኙ ከ3-4 የሙዝ ተክሎችን
በመተው ሌሎችን የሙዝ ተክሎች ከማሣው ማስወገድ ያስፈልጋል፡፡ የሚወገዱ የሙዝ
ተክሎች ምርት የሰጡ፣ ያለቦታቸው የበቀሉ፣ በበሽታና በተባዮች የተጠቁና ያረጁና የደረቁ
ቅጠሎችን ማስወገድ ሲያስፈልግ የሚወገዱ ጤናማ ተክሎችን በመቆራረጥ ለጉዝጓዝ መጠቀም
ይቻላል፡፡ የበሽታና ተባይ ሥርጭትን ለመግታት ለማሳሳት ተግባር የምንጠቀምባቸውን
መሣሪያዎች እሳት ወይም ኬሚካል በመጠቀም ንጽህናውን መጠበቅ፣

10.8. ጉዝጓዝ መጠቀም
በሙዝ ማሣ ላይ ጉዝጓዝ መጠቀም አረሞችን በመቆጣጠር፣ የአፈር እርጥበት በትነት
እንዳይባክን ትነትን በመቀነስ፣ ጉዝጓዙ ሲበሰብስ የአፈር ለምነትን በማሳደግ፣ የአፈር ሙቀት
እንዳይዋዥቅ በመቆጣጠርና የአፈር ብክለትን በመከላከል ከፍተኛ ጠቀሜታ ይሰጣል፡፡
ለጉዝጓዝነት የምንጠቀምባቸው ሰው ሰራሽና በተፈጥሮ የሚገኙ ነገሮች ሲሆኑ በአብዛኛው
ሣሮችና ተክሎች፣ የሰብል ቅሪቶችንና የፋብሪካ ተረፈ-ምርቶችን መጠቀም የሚቻል ሲሆን
በተለይ በሙዝ ማሣ ውስጥ በቀላሉ የሚገኘው ምርቱ የሰጡ የሙዝ ተክሎችን በበሽታና
ተባዮች ያልተጠቁ መሆናቸውን በማረጋገጥ ቆራርጦ ለጉዝጓዝነት መጠቀም የተሻለ አማራጭ
ነው፡፡

10.9. የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም
ሙዝ ከራሚና ዓመቱን በሙሉ ያለማቋረጥ የሚያድግ ተክል ሲሆን በተለያዩ ወቅቶች
የተመጣጠነ የአፈር ንጥረ ነገር ይፈልጋል፡፡ በአበባ ወቅት ከፍተኛ የንጥረ ነገር ፍላጎት ስላለው
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
የንጥረ ነገር እጥረት በዚህን ወቅት እንዳይከሰት ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ በዕድገት ዘመኑ
የተመጣጠነ የአፈር ንጥረ ነገር ካላገኘ ከ 40-50 % ምርት እንደሚቀንስ በጥናት ተረጋግጧል።
ለአንድ ዓመት የሙዝ ተክል 50ግ ናይትሮጅን በተከላ ወቅትና ከአራት ወር በኋላ 50 ግ
ናይትሮጅን መጠቀም (ዩሪያ 100ኪ.ግ/ በሄ/ር ስሌት)፣ የፎስፎረስ ማዳበሪያ 50 ኪ.ግ/በሄ/ር
ስሌት ከ50-100 ግ/ተክል ከተተከለ ከ8 ወራት በኋላ መስጠት፣ ለአደገ የሙዝ ተክል 100
ኪ.ግ/ሄ/ር ናይትሮጅን በዓመት አንድ ጊዜ፣ 50 ኪ.ግ/ በሄ/ር ፎስፎረስ በዓመት አንድ ጊዜ፣
ከተቻለ ከ8-10 ኪ.ግ የተብላላ ፍግ መጠቀም፣ ሆኖም የሙዝ የማዳበሪያ ዓይነትና መጠን
ፍላጎት የሚወሰነውም ተከላ በተካሄደበት አካባቢ ባለው የአፈር ለምነት ደረጃና በተክሉ
እድሜና ወቅት፤ የንጥረ ነገሮች ፍላጎት ሲሆን ሁል ጊዜ የአፈር ሳይንስ ባለሙያን ማማከር
ያስፈልጋል፡፡

10.10. የውሃ ፍላጎትና የመስኖ አጠቃቀም
ሙዝ የረጅም ጊዜ ሰብል እንደ መሆኑ መጠን ለአጠቃላይ ዕድገቱ የሚፈልገው የመስኖ ውኃ
መጠን እንደ የአካባቢው ስነ-ምህዳር ሁኔታ ከ1200-2200 ሚ.ሜ. ነው፡፡ ለሙዝ ተክል
በመጀመሪያዎቹ የዕድገት ደረጃዎች በሰባት ቀናት ልዩነት ውኃ መስጠት ሲያስፈልግ ለአደገ
ሙዝ ግን በ15 ቀን ልዩነት መስጠት በቂ ነው፡፡ ሙዝ በአጠቃላይ የዕድገት ቆይታው ወቅት
በቂና ተደጋጋሚ ውሃ ማግኘት ያለበት ቢሆንም ለተስተካከለ የሰብሉ ዕድገትና አጥጋቢ ምርት
ለማግኘት ግን ችግኙ ከተዛመተበት ወቅት ጀምሮ እስከ መጀመሪያዎቹ የዕድገት ደረጃዎች
ድረስ በቂ ውሃ እያገኘ ማደግ ይኖርበታል፡፡
በሰብሉ የመጀመሪያ ዕድገት ወቅቶች የሚከሰት የውሃ እጥረት የተክሉን ቅጠል ዕድገት መጠን
ከመጉዳቱም በላይ የአበባዎቹን መጠን ቀንሶ በፍሬ ተሸካሚ ዘንጎችና አምባዛ ዕድገትና ብዛት
ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል፡፡ እንዲሁም በአበባ ወቅት የሚፈጠር የውሃ እጥረት የቅጠሎቹንና
የፍሬውን ዕድገት ውስን ሊያደርገው ይችላል፡፡ በተጨማሪም በፍሬ መያዣው ወቅት የሚታይ
የውሃ እጥረት በፍሬው መጠንና ጥራት ላይ ተጽዕኖ ያስከትላል፡፡ የሙዝ ተክል በማሳው ላይ
ለረዥም ጊዜ የሚተኛ ትርፍ ውሃን ስለማይወድ ውሃውን ማጠንፈፍና ከማሳው ማስወገድ
ያስፈልጋል፡፡ ሰብሉ ጨዋማነት ባህርይ ያለውን አፈር በፍጹም ስለማይወድ በተቻለ መጠን
የጨው ባህርይ የሚታይበትን ማሳ ለሙዝ አለመጠቀም ይመረጣል፡፡ አዲስ ለተተከለ ሙዝ
በየ7 ቀኑ ማጠጣት ሲያስፈልግ ካደገ በኋላ ግን ከ10-15 ቀናት ልዩነት ማጠጣት ያስፈልጋል፡፡
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የመስኖ ዉሃ አጠጣት ዘዴ
ለሙዝ ተስማሚው የመስኖ ዘዴ የቦይና ውሃን በቋት በማቆር የማጠጣት ዘዴዎች ሲሆኑ
ውሃን በማቋት ዘዴ የምንጠቀም ከሆነ የተክሉን የቅርንጫፍ ስፋት ተከትሎ ዙሪያውን ክብ
ቦይ ሠርቶ ግንዱ ከውሃ ጋር እንዳይገናኝ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ይሁን እንጂ የዝናብ መሰል
እና የጠብታ መስኖ ዘዴዎችንም በሙዝ ማሣ መጠቀም ይቻላል፡፡ በአጠቃላይ የሙዝ ተክል
የመስኖ ዉሃ መጠንና ፍላጎት የሚወሰነውም ተከላ በተካሄደበት አካባቢ ባለው አፈር ዉሃ
የመያዝ ችሎታና በተክሉ እድሜ፤ ወቅታዊ እድገት ፍላጎት ሲሆን ሁል ጊዜ የመስኖ ውሃ
አጠቃቀም ባለሙያን ማማከር ያስፈልጋል፡፡

10.11. ተባይን መከላከል
10.11.1. አረምን መቆጣጠር (መከላከል)
ሙዝ ከተተከለበት ጊዜ ጀምሮ ከአረም ነፃ እንዲሆን አረምን መቆጣጠር ያስፈልጋል፡፡ በሙዝ
ማሣ ውስጥ ሶስት የተለያዩ የእድገት ደረጃ ያላቸውን የሙዝ ተክሎች በመተው ሌሎቹን
ሳከሮች (ቅጥያዎች ማስወገድ) ማሳሳት አስፈላጊ ነዉ፡፡ ሶስቱ የሙዝ ዓይነቶች (በእድገትደረጃ)
ፍሬ ሰጪ፣ ሁለተኛው በመካከለኛ ዕድሜ ላይ የሚገኝና ሦስተኛው ገና በማደግ ላይ የሚገኙ
ናቸዉ፡፡
ሙዝ በሚያፈራበት ወቅት አምባዛው ከብዶት እንዳይሰበር በእንጨት ማስደገፍ፣የማይፈለጉ
የሙዝ ተክሎችን (አረሞች) እየቆረጡ ከሥሩ መጎዝጎዝ፣በሌላ መልኩ የተባይ ችግር ባለበት
አካባቢ የደረቁ የሙዝ ተክሎችን ከማሳው በማስወገድ ወይም በማጽዳት በሽታና ተባዮች
እንዳይራቡ ማድረግ፣ በማሳ ድንበሮችና በቦዮች አካባቢ የሚገኙ አረሞችን በመከታል
ማስወገድ በየወቅቱ ሊሰሩ ሚገባቸዉ ተግባራት ናቸዉ፡፡

ሥዕል 5. ተገቢው አረም ቁጥጥርና እንክብካቤ የተደረገለት የሙዝ ማሣ
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10.11.2. በሽታን መከላከል
በሻጋታ የሚመጡ ፓናማና ሲጋቶካ የሚታወቁት ዋና ዋና የሙዝ በሽታዎች ሲሆኑ እነዚህን
በሽታዎች ለመከላከል የካቬንዲሽ ዝርያዎችን መጠቀምና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም 25 ግ የኮፐር
ውህድ ወይም ማኔብ በተክሉ እግር ዙሪያ በማድረግ መከላከል ይቻላል፡፡
የነፍሳት ተባዮችን መከላከል
ተክሉ በበሽታ ከተጠቃ የኔማቶድ ጥቃትም ከፍተኛ ይሆናል፡፡ ስለዚህ ተክሉ በሌላ በሽታ
እንዳይጠቃ ተገቢውን ቁጥጥር ማድረግና በሽታውን መከላከል አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም 25 ግ
ፀረ-ኔማቶድ መርዝ በተክሉ እግር ዙሪያ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡

10.12. የሙዝ ምርት አሰባሰብ
በጥሩ ሁኔታ የተያዘ የሙዝ ተክል አበባ ማሳየት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ከ80-95 ቀናት
ባለው ጊዜ ውስጥ ምርት ይሰጣል፡፡ እንክብካቤ ከጎደለው እስከ 120 ቀናት ሊራዘም ይችላል።
የሙዝ ፍሬ (አምባዛ) ሲደርስ የፍሬው ማዕዘን ጠፍቶ ድቡልቡል ይሆናል፡፡ በአምባዛው
ጫፍ ላይ ያለው ወንዴ አበባ ይከስማል (ይደርቃል)፡፡ በፍሬው ጫፍ (ሴቴው አበባ) በእጅ
ሲነካ (ሲፈነቀል) ፍሬው ፈሳሽ አያወጣም፡፡ ከላይ የተገለጹት ሰብሉ ለመሰብሰብ መድረሱን
የሚሳዩ ምልክቶች እንደታዩ የሙዙን አምባዛ ቆርጦ ለገበያ ማቅረብ ወይም ለምግብነት ማዋል
ያስፈልጋል፡፡ ረጅም ርቀት በማጓጓዝ መሸጥ ሲፈለግ ገና ሲጎመራ መሰብሰብ፣ ለምግብነትና
ለአካባቢ ገበያዎች ከተፈለገ ግን ሲጎመራ ቆርጦ ማብሰልና ለተፈለገው ጥቅም ማዋል ይቻላል።
የደረሰ ሙዝ ከተቆረጠ በኋላ ከሥሩ በመቁረጥ ለጉዝጓዝነት መጠቀም ይመከራል።

ሥዕል 6. ለመሰብሰብ የደረሰ የሙዝ አምባዛና የበሰለ የሙዝ ፍሬ
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2009

የፓፓያ አመራረት

የፓፓያ ሰብል ጠቀሜታ
ፓፓያ በአሁኑ ወቅት በጓሮ፣ በመስክ ላይ በግልና በመንግስት እርሻዎች በስፋት እየተመረተ
ለሀገር ውስጥ ገበያም ሆነ አልፎ አልፎ ለውጭ ገበያ የሚውል የፍራፍሬ ተክል ነው፡፡ ስለሆነም
ለሀገር ውስጥ ለውጭ ገበያ ተፈላጊ የሆኑ ዝርያዎች፣ ዘመናዊ የመስክ አያያዝ፣ የምርት ጥራትና
አያያዝ፣ የድህረ-ምርት አያያዝና የምርት ፓኬጂንግ ሁኔታዎች ከተሻሻሉ የፓፓያ ምርት
ለጎረቤት አገሮችና ለአውሮፓ ገበያ በማቅረብ ለሀገሪቱ የውች ምንዛሪ ለማስገኘት የሚያስችል
ሰብል ነው፡፡
ፓፓያ በተለይ በቫይታሚን “ኤ” ይዘቱ ከፍተኛ በመሆኑ በቫይታሚን አናሳ የሆነውን
አብዛኛውን ህዝብ ምግብ የተመጣጠነ ለማድረግ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል፡፡ የማዕድን
በተለይ የካልሲየም ይዘቱም ከፍተኛ ነው፡፡ ፓፓያ ሆድን የማለስለስ ባህሪይ ያለው ሰብል
ሲሆን ፍሬው ትኩሱን ወይም ተጨምቆ ብቻውን ወይም ከሌሎች ፍራፍሬዎች ጋር በቅንብር
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ለስላሳ መጠጥ፣ ማርማላታና ሌሎች የፍራፍሬ ውጤቶችን ማዘጋጀት ያስችላል፡፡ ያልበሰለ
የፓፓያ ፍሬ ተቀቅሎም ሆነ በሌላ ዘዴ ተዘጋጅቶ ጥቅም ላይ ይውላል፡፡ ፓፔን የሚባለው
ከፓፓያ ፍሬ የሚገኘው ውህድ ነጩ ፈሳሽ ምግብን ለማዋሃድና በበርካታ ሥጋ ማቀነባበሪያዎች
ተፈላጊነት አለው፡፡ ፓፓያን ለማምረትና በዘመናዊ ድህረ-ምርት አያያዝ፣ ለሀገር ውስጥና
ለውጭ ገበያ በማቅረብና እንዲሁም ፓፓያን በማዘጋጀት በተለያየ መስክ ለተሰማሩ ሰዎች
የሥራ ዕድል ያስገኛል፡፡ የፓፓያ ቅጠል፣ ፍሬና ዘር የተለያዩ ጠቀሜታዎች አሏቸው፡፡

11.1. ለፓፓያ ተክል ተስማሚ ስነ-ምህዳር
ከፍታ፡ ፓፓያ የሞቃታማ አካባቢ ተክል ሲሆን በሞቃታማ አካባቢዎች ጥሩ ምርት ይሰጣል።
በመሆኑም ፓፓያ በሀገራችን በወይና ደጋና ቆማላ የአየር ሁኔታ ባለባቸው አካባቢዎች በስፋት
የሚመረት ከፍራፍሬ ምድብ የሚመደብ ሰብል ነው፡፡ ፓፓያ ከ1800ሜ በታች ከፍታ ባላቸው
አካባቢዎች የተሻለ ምርት ይሰጣል፡፡ ከዚህ በላይ ከፍታ ባላቸው አካባዎች ግን ለውርጭ
ጥቃት የተጋለጠ ይሆናል፡፡ የበረዶ ጥቃትንና ከፍተኛ ንፋስንም መቋቋም ስለማይችል
ግንዱንም ሆነ ቅጠሉን በከፍተኛ ደረጃ ይጎደዋል፡፡
የሙቀት መጠን፡ የሙቀት መጠን ለፓፓያ ምርት በጣም ወሳኝ የሆነ ጉዳይ ነው፡፡ በመሆኑም
ፓፓያ ውርጭን ፈጽሞ መቋቋም ስለማይችል ከውርጭ ቀጣና ክልል ውጭ በሞቃታማው
የሐሩር ክልል በስፋት ይመረታል፡፡ የአየር ሙቀቱ ከ15 ዲ.ሴ በታች በሚገኙ ቀዝቃዛ
አካባቢዎች ሲመረት አዝጋሚ እድገትና ጥሩ ያልሆነ የፍሬ ቅርጽ ሲኖረው የምርት መስጫ
ጊዜውም ከሚፈለገው በላይ የተራዘመ ይሆናል፡፡
የዝናብ መጠን፡ ፓፓያ በዝናብ በሚለማበት ወቅት በወር 100 ሚ.ሜ ዝናብ ሲፈልግ በመስኖ
በመታገዝ የሚለማ ከሆነ ደግሞ በተለይ በመጀመሪያዎቹ የእድገት ወቅቶች፣ በአበባና ፍሬ
መሙላት የእድገት ደረጃዎች የውሃ እጥረት መከሰት የለበትም፡፡ በዝናብ የሚለማ ከሆነ
የክረምቱ ዝናብ ሲጀምር መትከል ሲያስፈልግ በመስኖ ከሆነ ግን ከውርጭ መከሰቻ ወቅት ነፃ
በሆነ በማንኛውም ጊዜ ተከላ ማካሄድ ይቻላል፡፡
የአፈር ዓይነት፡ የፓፓያ ተክል በጥሩ ሁኔታ ውሃን ማጠንፈፍ የሚችል፣ በቂ አየር
የሚዘዋወርበትና በአፈር ውስጥ በቂ የስነ-ሕይወታዊ ቁስ ክምችት ያለው የፒ.ኤ መጠኑ ከ
5.5- 6.7 የሆነ አፈር ይፈልጋል፡፡ የውሃ ማጠንፈፍ ችግር ያለበት አፈር ከሆነ ፓፓያ ለሥርም
ሆነ ለግንድ አበስብስ ፈንገስ በሽታዎች ጥቃት ሲጋለጥ ከሚፈለገው በላይ ውሃ ከቋጠረ ደግሞ
ሙሉ በሙሉ ተክሉ ሊሞት ይችላል፡፡ ለሥር አሳብጥ /ኔማቶድ/ ችግርም የተጋለጠ ነው።
ለፓፓያ ተክል የተስተካከለ እድገትና ጥሩ ፍሬ ለመያዝ በተለይ በናይትሮጅን ንጥረ ነገር
የዳበረ አፈር በተሟላ መልኩ ማግኘት ይኖርበታል፡፡
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11.2. ዝርያ መረጣ
በርካታ የፓፓያ ዝርያዎች ዲዮሽየስ ባህሪይ ያላቸው ማለትም ሴቴና ወንዴ አበባዎች በተለያዩ
ተክሎች ላይ የሚገኙበት ዓይነት ናቸው፡፡ ይህ ባህሪያቸው በተከላ ወቅት ተገቢውን ጥንቃቄ
እንድናደርግ መነሻ ሲሆኑ ከሚተከሉት ችግኞች መካከል የተወሰኑት ወንዴ ሆነው ቀሪዎቹ
ደግሞ ሴቴ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ ይህም አግባብነት ያለው የዘረ-ጥቅ ሥርዓት እንዲከናወን
/Fertilization/ ለማድረግ ወሳኝ ነው፡፡ በመሆኑም በአንድ የተከላ ቦታ ላይ ከ3-4 የፓፓያ
ፍሬዎችን መትከል ሲያስፈልግ ከበቀሉ በኋላ ሴቴና ወንዴዎቹን መለየት በሚቻልበት ጊዜ
አንድ ወንዴ ተክል ለ10 ሴቴዎች በመተው ሌሎቹን የወንዴ ተክሎች ማስወገድ ያስፈልጋል፡፡
በሌላ መልኩ ወንዴና ሴቴ ፆታዎችን በአንድ ተክል ላይ አጣምረው የያዙ ዝርያዎችም
(ሞኖሽየስ) እንዳሉ ይታወቃል፡፡ ሶሎ ተብሎ የሚጠራው ዝርያ ሁለቱንም ፆታዎች የያዘ ሆኖ
ፍሬዎቹ አነስ አነስ ያሉና ክብ ሆነው ከፍተኛ ጥራትና ተፈላጊነት ያላቸው ናቸው፡፡

11.2.1. የፓፓያ ተክል
ፓፓያ ፈጥኖ የሚያድግ፣ ቅርንጫፍ የማያወጣ፣ ክፍትና ቅጠለ-ሰፋፊ አነስተኛ የፍሬ ዛፍ
ነው፡፡ ፍሬው ትልቅና (ከ0.25 እስከ 5.0 ኪ.ግ ክብደት ያለው) ስጋማ ሆኖ ውስጡ ክፍትና
በርካታ ትንንሽ ዘሮችን የያዘ ነው፡፡ በአሁኑ ጊዜ በፍሬው መጠን በዓለም አቀፍ ደረጃ በ4
ይከፈላል፡፡ እነዚህም ትንንሽ ፍሬ ያላቸው (ከ 308-250 ግ)፣ መካከለኛ ፍሬ ያላቸው (ከ
440-330 ግ)፣ ትልልቅ ፍሬ ያላቸው (ከ 500-666 ግ) እና በጣም ትልቁ (ከ 666 ግ በላይ)
የፍሬ መጠን ያላቸው ናቸው፡፡ ከእነዚህ መካከል ትንንሽ ፍሬ ያላቸው የፓፓያ ዝርያዎች
በተለይ ለውጭ ገበያ የሚፈለጉ ሲሆን ሌሎቹ ግን ለሀገር ውስጥ ፍጆታና በፋብሪካ ደረጃ
ለማቀነባበሪያ አገልግሎት ይውላሉ፡፡

11.2.2. የፓፓያ ተክል ፆታ
ፓፓያ የሚባዛው በዘር ሲሆን ሁለት የተለያዩ ፆታዎች አሉት፡፡ የመጀመሪያውና በአብዛኛው
ኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ እየዋለ ያለው ሁለት ፆታዊ ወይም ዳዮሽየስ (dieocious)
የሚባለው የተለያዩ ወንዴና ሴቴ ዛፎች ያሉት ነው፡፡ ፍሬ የሚገኘው ከሴቴ ተክል ብቻ ቢሆንም
የወንዱ ተክል የሴቴዋን ተክል ፍሬ እንድታፈራና ፍሬዎች ውስጥ የሚገኙት ዘሮች መብቀል
እንዲችሉ ያደርጋል፡፡ የወንዴ ተክል ዛፍ ፍሬ የማይሰጥ ሲሆን የሚያገለግለው የወንዴ አበባ
ዱቄት ለሴቴ አበባ ለመስጠት ብቻ ነው፡፡ በፓፓያ ማሣ ውስጥ የተወሰኑ ወንዴ ተክሎች
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
መኖር የግድ ቢሆንም የወንዴ ተክል ቁጥር በበዛ ቁጥር በተወሰነ መሬት ላይ የሚገኘውን
ምርት ይቀንሳል፡፡ ስለሆነም አንድ የወንዴ ተክል በተስማሚ ቦታ ላይ ከተገኘ ከ5-25 ለሚሆኑ
ሴቴ ተክሎች የዘረ-ጥቅ ተግባር ለማከናወን በቂ ነው፡፡ የማዳቀሉ ተግባር በነፋስና በአንዳንድ
ነፍሳት ተባዮች አማካኝነት ይከናወናል፡፡ ከሁለት ፆታዎች የሚገኙ ፍሬዎች በአብዛኛው
ትልልቅና ሞላላ ወይም ድቡልቡል ቅርፅ ያላቸው ናቸው፡፡ ሌላው ዓይነት የፓፓያ ተክል
ወንዴና ሴቴ ክፍሎች በአንድ ዛፍና አበባ ላይ የሚገኙት ዓይነት ሲሆኑ ለምሳሌ ሶሎ በመባል
የሚጠራው ዝርያ የዚህ ዓይነት ባህሪይ ያለው ነው፡፡ ይህ ፓፓያ ወንዴና ሴቴ አበባዎች
በአንድነት ስለሚገኙ በመስክ ላይ ያሉት ተክሎች ሁሉ ፍሬ ይሰጣሉ፡፡
ፓፓያ የሚባዛው በዘር በመሆኑ ለዘር አገልግሎት የሚውለው ተፈላጊ የሆኑ ባህሪያትን
አሟልተው ከሚገኙ ወንዳገረድ(ሶሎ) ከሆኑ እናት ዛፎች የተወሰደ መሆን ይኖርበታል፡፡
ችግኝ ለማዘጋጀት የሚያስፈልገው የዘር መጠን ለአንድ ሄክታር አንድ ኪ.ግ ዘር በቂ ነው፡፡
የፍሬው መጠን አነስተኛ በመሆኑ ሳይበላሽ የመቆየት ችሎታ አለው፡፡
ሶሎና ዳዩሽየስ ዝርያዎች ሳይደበላለቁ ለማቆየት ከፍተኛ ጥንቃቄ መደረግ አለበት፡፡
ስለሆነም በአሁኑ ወቅት የሶሎ ፓፓያ ዝርያን ለመልቀቅ መልካሳ ግብርና ምርምር ማዕከል
ከፓዌ፣ ከአረካ፣ ከሐዋሳ፣ ከብላቲና ከላይኛው አዋሽ አግሮ-ኢንዱስትሪ ኢንተርፕራይዝ ጋር
በመተባበር የፓፓያ ዝርያዎች መረጣን በማካሄድ ላይ ይገኛል፡፡ ዝርያው ከተለቀቀ በኋላም
በተከታታይ ያልተደባላቀ ዘር ማምረት ያስፈልጋል፡፡
ሠንጠረዥ 11.1 የተለቀቁ የፓፓያ ዝሪዎች

Variety

Yield on research
plot (q/ha)

ባህሪይ

1

ሶሎ

2

ሶሎ

3

ሶሎ

የፍሬዉ መጠን

11.3. ችግኝ ማዘጋጀት
ዳዮሽየስ ችግኝን በአንድ የተከላ ቦታ አንድ ዘር መትከል ሴቴ ወይም ወንዴ ተክል ለማግኘት
ያለው ዕድል ከ100 ሀምሳ እጅ ነው፡፡ የፓፓያ ችግኝ በፕላስቲክ ከረጢት ሲዘጋጅ በአንድ ቦታ
ላይ የሚተከለውን ዘር ቁጥር በመጨመር በዚያ ቦታ ላይ ተፈላጊውን ፆታ የማግኘት ዕድሉ
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ይጨምራል፡፡ በተወሰነ ቦታ ላይ ከመጠን በላይ ዘር መዝራት ችግኞችን ስለሚያቀጭጭ
ለሁለት ፆታዊ ፓፓያ በአንድ ቦታ ከ3-4 ዘሮች መትከሉ በቂ ነው፡፡ የዘሩ ቁጥር በመብቀል
ኃይሉና በሚደረግለት እንክብካቤ ይወሰናል፡፡
ለሶሎ ዝርያዎች በአንድ ቦታ የሚተከለው ዘር አንድ ብቻ ሊሆን ይችላል፡፡ ነገር ግን
በመብቀል ችሎታው ማነስና በሌሎች ችግሮች ምክንያት የችግኞች ቁጥር እንዳይቀንስ ከ2-3
ቢተከል ጠቃሚ ነው፡፡ ለተከላ እስከሚደርስ በፕላስቲክ ከረጢት ውስጥ ከ 40-50 ቀናት
ስለሚቆይ ከረጢቱ ሰፊና ረዘም ያለ እና በቂ አፈር የሚይዝ ሊሆን ይገባል፡፡ የችግኙ ዕድገት
እንዳይደናቀፍ የውሃ መብዛት፣ እጥረት፣ የጥላ መብዛት፣ የንጥረ-ነገር እጥረትንና በሽታን
መቆጣጠር ያስፈልጋል፡፡

11.4. ተከላ ማካሄድ
የፓፓያ ተክል የ50 ሣ.ሜ ጥልቀትና ስፋት ያላቸው ጉድጓዶች ከ2-3 ሜ እንደ ተክሉ
ቁመት ማለትም ለአጫጭሮቹ በማቀራረብ ለረጃጅሞቹ በማራራቅ ጉድጓዶቹ ይቆፈራሉ፡፡
በተክሎችና በመስመሮች መካከል የሚኖረው ርቀት እንደ ዝርያው፣ እንደ ማምረቻው ቦታና
እንደአምራቹ የአመራረት ዘዴ ይለያያል፡፡ የላይኛው አፈር ከ2 ባልዲ ፍግ ከተገኘም ሰው
ሰራሽ ማዳበሪያ (0.5 ኪ.ግ ዳፕና 0.5 ኪ.ግ ዩሪያ) ጋር በመደባለቅ ወደ ጉድጓዱ ይመለስና
እንዲብላላና አፈሩ ቦታውን እንዲይዝ ለአንድ ወር ወይም ለሁለት ወራት ይተዋል፡፡ ቦታው
እንዳያሳስት ምልክት ይደረጋል፡፡ የመስኖ ውሃ ካለ ተከላው በማንኛውም ጊዜ ሊካሄድ
ቢችልም የዝናብ መጀመሪያ ወቅት በጣም ተስማሚ ነው፡፡
ችግኞች በሚተከሉበት ወቅት ልፍስፍስ እንዳይሆኑ በመጨረሻው ሳምንት የውሃ አሰጣጡን
በመቀነስ ለተከላ ማዘጋጀት ተገቢ ነው፡፡ በፕላስቲክ ከረጢት ላይ የተመረቱ ችግኞች
ቁመት 20 ሣ.ሜ ያላቸውና የግንድ ውፍረታቸው ደግሞ የእርሳስ ውፍረት ያህል ሲሆኑ ወደ
ቋሚ የተከላ ማሣ በማዛወር ይተከላሉ፡፡ በተከላ ወቅት ችግኙ በፕላስቲክ ከረጢት ውስጥ
በነበረበት ሁኔታ ሊቀመጥ ይገባል፡፡ በፕላስቲክ ውስጥ ከነበረበት ጥልቀት ጨምሮ ወይም
ቀንሶ መትከሉ በተክሉ እድገት ላይ ችግር ያስከትላል፡፡ በተከላ ወቅት በችግኙ ዙሪያ ያለውን
አፈር መጠቅጠቅና የአፈሩ እርጥበት አናሳ ከሆነም ውሃ ማጠጣት ችግኙ ቶሎ እንዲፀድቅ
ይረዳል፡፡

167

የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ

11.5. የፓፓያ ወንዴና ሴቴ ተክሎች መለየት
አንድን የፓፓያ ተክል ወንድ ወይም ሴት መሆኑን አበባ ከማውጣቱ በፊት ለማወቅ
አይቻልም። የሴቴና የወንዴ ዛፎች በአበባዎቻቸው ብቻ ይለያሉ፡፡ ሴቴ አበባዎች በመጠን
ከፍ ያሉና የሚገኙትም በነጠላነት በቅጠሎችና በግንዱ መካከል ነው፡፡ ወንዴ አበባዎች ግን
በመጠን ትንንሽ ሲሆኑ እጅብ ብለው በረጃጅም ቅርንጫፎች ላይ ይገኛሉ፡፡

ሥዕል 7. ከቀን ወደ ግራ ወንዴና ሴቴ የፓፓያ ተክሎችን የሚያሳይ

በአንድ ቦታ ላይ ያሉትን ተክሎች ለመቀነስ ተክሎች አበባ እስኪያወጡ ድረስ መጠበቅ ግዴታ
ነው፡፡ ዳዮሽየስ ፓፓያዎች ፍሬ የሚሰጡት ሴቴ ተክሎች ስለሆኑ ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል።
በአንድ ስፍራ ከበቀሉት ተክሎች በቅድሚያ ያበበው ወንድ ከሆነ ማስወገዱ ለቀሪ ተክሎች
ፈጥኖ ማደግ ያግዛል፡፡ ተክሏ ሴት ከሆነችና ጥሩ እድገት፣አጫጭር አንጓና ውፍረት፣ ወ.ዘ.ተ
ካላት እርሷን አስቀርቶ ሌሎችን ተክሎች በሙሉ ማስወገድ ያለተወዳዳሪ ፈጥና እንድታድግ
ይረዳል፡፡ ለዳዩሽየስ ፓፓያ ተክል ስትራቴጂክ በሆነ ስፍራ ከ16 ተክሎች አንድ ወይም ሁለት
ወንዴ ማስቀረት ግዴታ ነው፡፡
በአንድ ቦታ ከአንድ ተክል በላይ እንዳይኖርና ተክሎች ቅርንጫፎች እንዳያወጡ መከታተል
ደረጃውን የጠበቀ ፍሬ ለማምረት ይረዳል፡፡ ሶሎ ፓፓያ ተክሎችን ደግሞ ትርፍ የሆኑ ሴቴ
ተክሎችን በማስወገድ ሁለቱን ፆታዎች የያዙ ተክሎች ብቻ እንዲቀሩ ይደረጋል፡፡ የሚለቀቁት
ተክሎች ጤናማ፣ ጠንካራና ወጥ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡

ሥዕል 8. የፓፓያ ማሣ አያያዝና እንክብካቤ
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11.6. የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም
አንዳንድ ማሣዎች በተፈጥሯቸው ለም በመሆናቸው ያለምንም ተጨማሪ የአፈር ንጥረ
ነገር ጥሩ ምርት ሊሰጡ ይችላሉ፡፡ ሰብሉ የተጠቀመበትን ንጥረ ነገር ወደ አፈሩ መመለስ
አስፈላጊ ነው፡፡ ለከፍተኛ ምርትና ጥራት ፓፓያ የናይትሮጂንን ንጥረ ነገር በከፍተኛ ደረጃና
የፎስፎረስን ንጥረ ነገር ደግሞ በመካከለኛ ደረጃ ይፈልጋል፡፡
ሰውሰራሽ ማዳበሪያዎች ዋጋቸው ከፍተኛ ከመሆኑም በላይ ለተክሉ የሚያስፈልጉትን ንጥረ
ነገሮች በሙሉ አያሟሉም፡፡ የተፈጥሮ ማዳበሪያዎች (ፍግ፣ ብስባሽ፣ አመድ፣ ወ.ዘ.ተ)
ይገኛሉ፡፡ ውድ አይደሉም፣ ተፈጥሮን አይበክሉም፣ የአፈሩን የውሃ መያዝ ችሎታን ከፍ
ያደርጋሉ እና አፈሩ ለስራ ተስማሚ እንዲሆን ይረዳሉ፡፡ የተፈጥሮ ማዳበሪያን በአግባቡ
ለመጠቀም በአካባቢ ከሚገኝ ባለሙያ ምክር ማግኘት ይጠቅማል፡፡ የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ
መጠቀም ግዴታ ከሆነ በመጀመሪያ አፈሩ ምን እንደሚጎድለውና በተለያየ የተክሉ የእድገት
ደረጃ ምን እንደሚያስፈልገው ማወቅ ያስፈልጋል፡፡ ለሁሉም ቦታ አንድ አይነት ማዳበሪያና
አንድ አይነት መጠን ስለማይታዘዝ ከተቻለ የአፈርንና የቅጠል የንጥረ ነገር ይዘት በላቦራቶሪ
ማረጋገጥ ጠቃሚ ነው፡፡ ስለዚህ የፓፓያ የማዳበሪያ ዓይነትና መጠን የሚወስነውም ተከላ
በተካሄደበት አካባቢ ባለው የአፈር ለምነት ደረጃና በተክሉ እድሜና ወቅት፤ የንጥረ ነገሮች
ፍላጎት ሲሆን ሁል ጊዜ የአፈር ሳይንስ ባለሙያን ማማከር ያስፈልጋል፡፡

11.7. የመስኖ ውሃ ፍላጎትና አጠቃቀም
የዝናቡ መጠንና ስርጭት አጥጋቢ በሆነባቸው በደቡብና በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ፓፓያ
በዝናብ ብቻ ሊመረት ይችላል፡፡ የዝናቡ መጠንና ስርጭት አስተማማኝ ባልሆነበትና ለመስኖ
የሚያገለግል ውሃ ባለበት አካባቢ ደግሞ በመስኖ በመታገዝ ፓፓያ ይመረታል፡፡ የመስኖ ውሃ
ያለበትና የአየር እርጥበት አነስተኛ የሆነበት ቦታ ለፓፓያ ማምረቻነት ይመረጣል፡፡
ፓፓያ አመቱን በሙሉ የተመጣጠነ ውሃ ይፈልጋል፡፡ የውሃ መጠኑና ድግግሞሹ በአፈሩ
ተፈጥሮ፣ በተክሉ የእድገት ደረጃና በማምረቻው ቦታ የአየር ንብረት ይወሰናል፡፡ የውሃ መብዛት
የውሃ ማነስን ያህል ወይም የበለጠ ጉዳት ስለሚያስከትል አስፈላጊውን መጠንና ድግግሞሽ
ለማወቅ ባለሙያ ማማከር ይጠቅማል፡፡ በአጠቃላይ ተክሉ እንደ ተተከለ የውሃውን መጠን
በማሳነስ ድግግሞሹን መጨመር ሲገባ ተክሉ እያደገ ሲመጣ ደግሞ ድግግሹን በመቀነስ መጠኑን
መጨመር አስፈላጊ ነው፡፡ የፓፓያ ተክል የመስኖ ዉሃ መጠንና ፍላጎት የሚወስነውም ተከላ
በተካሄደበት አካባቢ ባለው አፈር ዉሃ የመያዝ ችሎታና በተክሉ እድሜ፤ ወቅታዊ እድገት
ፍላጎት ሲሆን ሁል ጊዜ የመስኖ ሳይንስ ባለሙያን ማማከር ያስፈልጋል፡፡
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11.8. የሰብል ጥበቃ
11.8.1. አረም ቁጥጥር
በተክሎቹ ስር ያለውን አረም በእጅ በመንቀልና በጥንቃቄ በመሳሪያ ማስወገድ ከሰብሉ
ጋር ያለውን ውድድር ከመቀነሱም በላይ ለተባይና በሽታ መቆያ እንዳይሆን ይረዳል።
በተጨማሪም በተክሉ ስር ከአካባቢው የሚገኝ የተክል ቅሪት ጉዝጓዝ ማድረግ አረም
እንዳይበቅል ከመከላከሉም በላይ ውሃ ከአፈሩ ላይ እንዳይተን፣ የአፈሩ ሙቀት እንዳይዋዥቅና
በሚበሰብስበት ጊዜ የአፈሩን ለምነት እንዲጨምር ያደርጋል፡፡ ፀረ-አረም መጠቀም አስፈላጊ
ከሆነ ዓይነቱን፣ መጠኑንና አጠቃቀሙን ከአቅራቢያ ከሚገኙ ባለሙያዎች መጠየቅ አስፈላጊ
ነው፡፡

11.8.2. በሽታን መከላከል
አንትራክኖስ /Anthracnose/፡ በስምጥ ሸለቆ ውስጥ ትልቁ የፓፓያ ችግር በፈንገስ አማካኝነት
የሚመጣ አንትራክኖስ የተባለው በሽታ ነው፡፡ ይህ በሽታ በመብሰል ላይ ያለ ፍሬን በማጥቃት
ተቀባይነቱን ያሳጣዋል፡፡ ሲጠነክርም ደግሞ ቅጠሉን በማጥቃት ተክሉን ይገድላል፡፡
በሽታውን ለመቀነስ አስፈላጊውን ማዳበሪያ መጨመር፣ የመስኖ ውሃ ማጠጣትና የማሳ ጽዳት
ማድረግ እና በበሽታ ያልተጠቃ ዘር ከጤናማ ፍሬ ብቻ በመውሰድ መጠቀም ያስፈልጋል።
በበሽታው የተጠቃውን የተክል ክፍል ሰብስቦ ማቃጠል ወይም መቅበር በከፍተኛ ደረጃ
የበሽታውን ስርጭት ለመግታት የሚረዱ አሰራሮች ናቸው፡፡

ሥዕል፡ 9. በአንትራክኖስ የተጠቃ የፓፓያ ፍሬ

ፓውደሪ ሚልዲው /Powdery mildew/፡ የተባለው በሽታ ደግሞ ሞቃታማና እርጥበት
ባላቸው ቦታዎች ችግር ይፈጥራል፡፡ ብዙ ጊዜ ለጋ ቅጠሎችንና ያልበሰሉ ፍሬዎችን ያጠቃል።
በበሽታው የተበከሉ የተክሉ ክፍሎችን ማስወገድ/ማቃጠል፤ የፓፓየ ዛፎችን ሲተክሉ ከንፋስ
አቅጣጫን ተከትሎ ቢሆን ይመረጣል፡፡ ፀረ-ፈንገስ ኬሚካል በመጠቀም ይህን በሽታ
መቆጣጠርም ይቻላል፡፡
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ሥዕል 10. በፓውደሪ ሚልዲው የተጠቃ የፓፓያ ቅጠልና ፍሬ

ፋይቶፍቶራ ፍሬና ግንድ አበስብስ /Phytophthora fruit and stem rot/
ሻጋታ መሰል ተዋሱ በአፈር ውስጥ የሚገኘ ሲሆን ከፍተኛ የአፈር ውስጥ እርጥበት ሲኖርና
ከ 20-30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቀት ባላቸው ቦታዎች ተክሉ ፋይቶፍቶራ በሽታ በቀላሉ
ያጋልጣል፡፡ ውሃውን ማጠንፈፍ የሰብል ፈረቃና ትክክለኛ የመስኖ አጠቃቀም ዘዴን መጠቀም
ችግሩን ይቀንሳል፡፡ ችግሩ ከበዛ ማንኮዘብ ወይም ኮፐር ሰልፈት ኬሚካሎችን መጠቀም
ይረዳል፡፡

ሥዕል 11. በፋይቶፍቶራ ፍሬ አበሰብስ የተጠቃ የፓፓያ ፍሬና ተክል

ጉሞሲስ /Gummosis/
በቅርብ ጊዜ ደግሞ ከመሬት 10-20 ሣ.ሜ አካባቢ የግንዱን ዙሪያ እያቆሰለና እየከረከረ
ግንዱን አቅጥኖ የሚሰብር ፋይቶፍቶራ /Phytophthora/ በተባለ በሽታ የሚመጣ አዲስ
በሽታ ታይቷል፡፡ ይህን በሽታ ለመከላከል ሪዶሚል የተባለውን ኬሚካል መጠቀም ይቻላል።
በማንኛውም ጊዜና ቦታ የፓፓያ ተባይ ሲከሰት ችግሩን በአፋጣኝ በአቅራቢያ ለሚገኙ
የግብርና ባለሙያዎች ማሳወቅና መፍትሄ ማግኘት ያስፈልጋል፡፡
ከበሽታ የተጠቁትን ቅጠል አቃፊና ቅጠሉን ማስወገድ ለመበላሸት የደረሱ በበሽታ የተለከፉ
ፖፖያዎችን ከዛፍ ማስወገድ ያስፈልጋል። መሬት ላይ የወደቁ በበሽታ የተለከፉ ቅጠሎችን
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ሰብስቦ በፖፖየው እግር ዙሪያ ቆፍሮ መቅበርና አፈር ማልበስ፣፡ የፍጋፍግ ማዳበሪያን
መጠቀም። ግንዳቸው ከጫፍ ወደ ታች መድረቅ የሚያሳዩ ግንዶች ምልክቱ እንደ ታየ
በሽታው በቆመበት ቦታ ትንሽ ዝቅ ብሎ በንጽህ ቢላዋ ስላሽ ቆርጦ በመጣል በነጭ ሽንኩርት
ማሸት፣ በሽታዎቹን በፀረ አሻጋች ማለትም ካራቴን 0.25% ወይም ዲቴን 0.05% በመርጨት
መቆጣጠር ይቻላል፡፡ ከፖውደሪ ሚልዲው በሽታ ሌላ ብዙዎቹ በሽታዎች የሚመጡት አፈሩ
ውሃ የሚቋጥር ሲሆን ነው፡፡

11.8.3. ተባይን መከላከል
ማሣን በተደጋጋሚ በማረም የተባዩን መራባት መቀነስ 1 ግራም ሲቪን/ካርባሪል/ 85% WP
በአንድ ኪሎ አስር /እብቅ/ በመለወስ በውሃ አርከፍክፎ በማርጠብ ለ1 ሄ/ር 25ኪ.ግ ስሌት
መጠቀም፣ የፖፖያ ዛፍ እስኪያድግ ድረስ ከሥራሥር ተክሎች በስተቀር ሌሎች አትክልትና
ሰብሎች በማሣ ውስጥ አደባልቆ ማምረት ይቻላል፡፡

11.8.4. ንፋስና በረዶ
ፓፓያ በተፈጥሮው ደካማ ግንድ፣ ሰፋፊ ቅጠልና ከባድ የፍሬ ጫና ስላለው ለንፋስ አደጋ
እጅግ የተጋለጠ ነው፡፡ ይህንን ችግር ለመቋቋም ከተቻለ ንፋስ የማይበዛበት አካባቢ ማምረት
ካልሆነ ግን ንፋሱ በሚመጣበት አቅጣጫ የንፋስ መከላከያ ማዘጋጀት ወሳኝ ነው፡፡ በተመሳሳይ
ሁኔታ በረዶና ከፍተኛ ዝናብ የሚበዛበትን አካባቢ ለፓፓያ ልማት ተመራጭነት ስለሌለው
መጠቀም አይመከርም፡፡

11.9. ደባል ሰብሎችን ማልማት
ፓፓያ እንደ ተተከለ ማሳውን ሁሉ ስለማይሸፍን በመስመሮች መካከል ዓመታዊ ሰብሎችን
ማምረት ይቻላል፡፡ ለዚህ ተግባር የሚመረጡ ሰብሎች በአጭር ጊዜ የሚደርሱ ስራቸው
ጥልቀት የሌለውና ሲመረቱ የፓፓያውን ስሮች የማይጎዱ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ የፓፓያ ተክል
በማሳ ላይ ከ2-3 ዓመታት ብቻ የሚቆይ በመሆኑ በብርቱካን፣ ማንጎ፣ አቮካዶና የመሳሰሉት
ተክሎች ማሳ ላይ በመጀመሪያዎቹ ዓመታት ሊመረትና ተጨማሪ ጥቅም ሊሰጥ ይችላል፡፡

11.10. የፓፓ ምርት አሰባሰብና አያያዝ
ፓፓያ በጥሩ ሁኔታ ከተያዘ በዓመት በሄክታር ከ300 ኩንታል በላይ ይሰጣል፡፡ የፍሬ
መሰብሰቢያ ጊዜው በተወሰነ ደረጃ በገበያው ይወሰናል፡፡ የፓፓያ ተክል ለአካባቢ ገበያ
ከሆነ ፍሬው እንደ በሰለ ተለቅሞ ወዲያውኑ ለገበያ ይቀርባል፡፡ ይህ አሰራር የማብሰልና
የማከማቸት ወጭን ይቀንሳል፡፡ ለሩቅ ገበያ ከሆነ ግን በማጓጓዝና በማከማቸት የሚደርሰውን
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ጉዳት ለመቀነስ በፍሬው ላይ ቢጫ ቀለም ማውጣት ሲጀምርና (ሲጎመራ) ጠጣርነቱ እንዳለ
ቢለቀም ከ4 እስከ 5 ቀናት ውስጥ በጥሩ ሁኔታ በስሎ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል፡፡ ፍሬዎቹን
በእንጨትም ሆነ በፕላስቲክ ሳጥኖች አሽጎ ማጓጓዝ በማጓጓዝ ሂደት ውስጥ የሚደርሰውን
የጉዳት መጠን ይቀንሳል፡፡

ሥዕል 12. በስተቀኝ በኩል የፓፓያ ፍሬ ራቅ ወዳለ ቦታ ለማጓጓዝ የሚሰበሰብበትና በወፍ
የደረሰበትን ፍሬ የሚያሳይ

በተለምዶ የሚደረገው ፍሬውን በእንጨት መቶ መሬት ላይ እንዲወድቅ የማድረግ ዘዴ
በመኪና ላይ ብትኑን በመጫንና በማውረድ ወቅት መወርወር ፍሬውን ስለሚያቆስለው
አብዛኛውን ፍሬ ከጥቅም ውጭ ያደርጋል፡፡ ለጥቅም የሚውልበትንም ዕድሜ ይቀንሳል።
ፍሬው በመውደቅ ወይም በመጋጨት የሚደርስበት ቁስል በዓይን ማየት ይችላል፡፡
በሚበስልበት ወቅት ግን ቁስሉ ይታያል ጥቅም ላይ መዋል አይችልም፡፡

ሥዕል 13. የበሰለ የፓፓያ ፍሬ እና ፍሬው ለሁለት ተከፍሎ ስጋማ ውስጡና ዘሮቹ ሲታዩ

መሰላል ተጠቅሞ ፍሬውን መልቀምና በሳጥን መክተት፣ በሳጥን ማጓጓዝ፣ በጥንቃቄ መጫንና
ማውረድ፣ ቀጥታ የፀሃይ ብርሃንና ሙቀት እንዳያገኘው ጥላ ስር ማድረግ የሚደርሰውን ጉዳት
ይቀንሳል፡፡
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11.11. የፓፓያ ምርታማነት ዘመን
ተክሉ እያደገ ሲሄድ ምርት ለመሰብሰብ አስቸጋሪ ከመሆኑም በላይ ምርታማነቱና ጥራቱ
እየቀነሰ ይመጣል፡፡ የፓፓያ ውጤታማ ዕድሜ እንደ ዝርያው፣ የሚመረትበት አካባቢና
የበሽታ ሁኔታ የሚወሰን ቢሆንም ከ3-4 ዓመታት በኋላ ቦታውን ለሌላ ሰብል መጠቀሙ
አግባብነት ይኖረዋል፡፡

11.12. የፓፓያ ዘር ማዘጋጀት
የፓፓያ ዘር ለማዘጋጀት በመጀመሪያ ደረጃ በዘር ምንጭነት ልንጠቀምባቸው የምንፈልጋቸውን
የፓፓያ ተከላ ማሣዎች መለየት ጠቃሚ ነው፡፡ በዘር ምንጭነት የምንጠቀምባቸውን ወይም
ተፈላጊ የፓፓያ ዝርያ የምናገኝባቸውን ማሣዎች ከለየን በኋላ ተገቢውን ክትትል በማድረግ
በአበባ ወቅት ከሌላ ዝርያ ጋር እንዳይዳቀሉ በመስክ ደረጃ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ
ያስፈልጋል፡፡
ከተለያዩ ዝርያዎች የተደበላለቁ ወይም ከገበያ የሚገኙ ወይም ከማንኛውም ማሣ የተሰበሰቡ
የፓፓያ ዘሮችን ለቀጣይ ለዘር አገልግሎት መጠቀም አይመከርም፡፡ ዘር ማዘጋጀት
የሚያስፈልገው ከላይ እንደ ተጠቀሰው ማሣው በጥንቃቄ ከተያዘ ማሣ ውስጥ ቀደም
ብለው የተመረጡ ፍሬዎች በደንብ ሲበስሉ ይለቀማሉ፡፡ ከፍሬዎቹ ውስጥ ዘሮቹ ይወጡና
የሚያሙለጨልጨው ነገር እስኪለቅ ድረስ በውሃ ይታጠባሉ፡፡ ዘሩ ውሃ ውስጥ ሲደረግ
ቀላል ዘሮች ስለሚንሳፈፉ ይወገዳሉ፡፡ ዘሩ ወንፊታማ በሆነ ወይም ሌላ እቃ ዘርሮ ጥላ ስር
እንዲደርቅ ይደረጋል፡፡ የፓፓያ ዘር የመብቀል ኃይሉን ቶሎ ስለሚያጣ ደረቅና ቀዝቃዛ ቦታ
ላይ በማስቀመጥ ጥቅም ላይ ማዋል ሲያስፈልግ መጠቀም ይቻላል፡፡ የፓፓያ ዘር ሲቆይ
የብቅለት ይዘቱ እየቀነሰ ስለሚሄድ ከአቅም በላይ ካልሆነ በስተቀር ለረጅም ጊዜ ማቆየት
አይመከርም፡፡

ሥዕል 14. የፓፓያ ፍሬ ለሁለት እኩል ሲከፈል በውስጡ የያዛቸው ዘሮችን የሚያሳይ

የተዘጋጀን የፓፓያ ዘር በጥንቃቄ በሚገባ በተዘጋጀ ደረቅ መያዣ ዕቃ በማድረግ ቀዝቃዛ ቦታ
ላይ በማቆየት በተቻለ መጠን ረጅም ጊዜ ሳይቆይ ለዘር መጠቀም ይመከራል፡፡
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የማንጎ አመራረት

የማንጎ ሰብል ጠቀሜታ
የማንጎ መገኛ ደቡብ ምሥራቅ እስያ ሲሆን 4000 ዓመታት በፊት ጀምሮ በህንድ አገር
በምርት ላይ እንደነበር መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ማንጎ በአሁኑ ጊዜ በሞቃት አካባቢ የዓለም
ሀገሮች ሁሉ በስፋት የሚመረት የፍራፍሬ ተክል ነው፡፡ የማንጎ ፍሬዎች ሲበስሉ በትኩስነት
ወይም በፋብሪካ የተቀነባበሩ የተለያዩ ምርት ውጤቶች ይሰራባቸዋል፡፡ ያልበሰሉ የማንጎ
ፍሬዎች ደግሞ በቤት ውስጥ በተለያየ መልኩ ጥቅም ላይ ይውላሉ፡፡ የማንጎ ፍሬ 80%
ውሃ፣ 16% ስኳር፣ 1% ፕሮቲን፣ ሲይዝ ዘሩ ደግሞ 70% ካርቦ ኃይድሬት፣ 10% ስብ፣ 6%
ፕሮቲን ይይዛል፡፡ የማንጎ ፍሬ በቫይታሚን “ኤ” የበለፀገ ሲሆን የቫይታሚን “ቢ” እና “ሲ”
ይዘቱም ከፍተኛ ነው፡፡ ማንጎ በዋነኛነት የሚመረተው በጭማቂ መልክ ወይም በሰላጣ መልክ
ለምግብ አገልግሎት ጥቅም ለማዋል ሲሆን የተለያዩ የማንጎ ክፍሎች ለተለያዩ አገልግሎቶች
ለመኖነት፣ ለመድኃኒትነት የተለያዩ በሽታዎችን ለመፈወስ ወይም ለመከላከል እና ለሌሎች
አገልግሎቶችም ጥቅም ላይ ይውላሉ፡፡
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ማንጎ ለጤንነት የሚሰጠው ጥቅም
· በማንጎ ውስጥ ያለው ቫይታሚን ሲ በሰብል ምርቶች፤ ከጥራጥሬዎችና ከቅባት
እህሎች ውስጥ የሚገኘውን አይረን (ብረት) ሰውነታችን በቀላሉ እንዲጠቀምበት
በማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል፡፡
· ማንጎ በውስጡ ቫይታሚን ሲ ፔክቲንና ዳያተሪ ፋይበር ያለው በመሆኑ
ኮሌስትሮልን ለመቆጣጠር ይረዳል፡፡
· በማንጎ ውስጥ የሚገኘው ካልሲየም አጥንት ጠንካራ እንዲሆን ይረዳል፡፡
· በማንጎ ውስጥ የሚገኘው ቫይታሚን ኤ ጤናማ የዘር ፍሬን ማፍራት እንዲቻል
የሚረዳ እንደ ሆነና ጤናማ ህጻናትን ለመውለድ እንደሚረዳ ጥናቶች ይገልጻሉ፡፡
· በማንጎ ውስጡ ያለው ኢንዛይም የፕሮቲንን ቅንባሮ መሰባበር የሚችል አቅም ያለው
በመሆኑ የምግብ መፈጨትን ያሻሽላል፤ በውስጡ ከፍተኛ ጭረት ያለው በመሆኑ
በድርቀት እንዳንቸገር ይረዳል፡፡
· ለጉበት በሽታ፤ለወር አበባ መዛባት፤ለደም ግፊት፤ለድድ መድማት፤ለሳል፤ለኩላሊት
ጠጠር የመጋለጥ እድልን ይቀንሳል፡፡
· በቀን ውስጥ ሊወሰድ የሚገባውን የቫይታሚን ሲ መጠን ለማግኘት 1 ኩባያ 165ግራ
ማንጎ መጠቀም በቂ ነው፣ 1ኩባያ ማንጎ 25ፐርሰንት ቫይታሚን ሲ ይይዛል፡፡
ማንጎን በስፋት የሚያመርቱ አገሮች ህንድ፣ ፓኪስታን፣ ፍሊፒንስና ኢንዶኔዥያ ሲሆኑ
አሜሪካ፣ እስራኤልና ደቡብ አፍሪካ ደግሞ ከፍተኛ ጥራት ያለው ማንጎ ያመርታሉ፡፡
ለኢትዮጵያ ግብርና ማንጎ በአንፃራዊ አነጋገር አዲስ መጤ የፍራፍሬ ሰብል ነው፡፡ በመሆኑም
እስካሁን ባለው መረጃ ዴዴሳ፣ ጋምቤላ፣ አሶሳ፣ ምሥራቅ ሐረርጌ፣ አርባምንጭና ሸዋሮቢት
ማንጎን በስፋት በማምረት ቢታወቁም በዘመናዊ መልክ ጥራት ያለው ምርት በማምረት
የሚታወቀው ግን የላይኛው አዋሽ ነው፡፡
ማንጎ ለምግብነት በተለያየ መልኩ ጥቅም ላይ ሲውል የበሰለው ፍሬ በጥሬነቱ በመመገብ፣
በጭማቂ መልክ፣ የታሸጉ ምግቦችን ለማዘጋጀት፣ የሆድ ድርቀትን በማስወገድና የምግብ
መፈጨትን በማገዝ ከሚሰጣቸው ጠቀሜታዎች ባሻገር፡F
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የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

ሲኖሩ የቅጠሉ አመድ በእሳት ለተጎዳ ሰው የቆሰለውን አካል በመፈወስ፣
F

ከደረቀ የማንጎ አበባ ለቆዳ ማለስለሻ የሚያገለግል ታኒን የተባለ ቅመም ማግኘት
የሚቻል ሲሆን ለተቅማጥ በሽታ በፈዋሽ መድኃኒት እንደሚያገለግል፣

F

ከግንዱ ደግሞ የተለያየ አገልግሎት የሚሰጡ ቁሳቁሶችን /ሳጥን፣ የብሩሽ እጀታ፣
ጀልባ፣ ወ.ዘ.ተ/ ማዘጋጀት እንደሚቻል፣

F

ከዘሩ በሚገኝ ቅባትም የአትክልት ቅቤ ማዘጋጀት እንደሚቻል፣

F

ዘሩ የምግብ እጥረት ሲጋጥም ለሰው ምግብነትም ሆነ ለእንስሳት መኖነት
እንደሚያገለግል /አዘውትሮ እንስሳትን መመገብ ለሞት ሊዳርግ እንደሚችል/
መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡

F

የማንጎ እንጨትም ለተለያዩ አገልግሎቶች ይዉላል፡፡

12.1. ለማንጎ ተክል ተስማሚ ስነ-ምህዳር
ከፍታ፡ የማንጎ ተክል ከባህር ወለል በላይ ከ1200-1600 ሜ ከፍታ ባላቸው አካባቢዎች
ሊመረት እንደሚችል መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ በመሆኑም በላይኛው አዋሽ ሸለቆ አካባቢ
ከ1000-1500 ሜ ከፍታ ባላቸው አካባቢዎች የአየሩ ሁኔታ ይበልጥ ተስማሚ በመሆኑ
በስፋት በመመረት ላይ ይገኛል፡፡ ሆኖም ከባህር ወለል በላይ ከፍታ ከ600 ሜ በታች
ያላቸው አካባቢዎች ይበልጥ ለማንጎ ተስማሚዎች ሲሆን በአብዛኛው ከ1000 ሜ ከፍታ
በታች ቢመረት ተመራጭ ነው፡፡ በመካለኛውና በሰሜኑ የሀገራችን አካባቢዎች ከጥርና እስከ
መጋቢት፣ በደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ደግሞ ከሐምሌ እስከ መስከረም የማንጎ የአበባ
ወቅቶች ሲሆኑ በዓመት ሁለት ጊዜ በማምረት ምርቱን በስፋት ወደ ገበያ ማቅረብ እንደሚቻል
ይታመናል፡፡ የመስኖ እርሻ በተለመደባቸው እንደ አዋሽ ሸለቆ አካባቢዎች በዓመት ሁለት ጊዜ
ምርት ማምረት እንደሚቻልም የመስክ ልምዶች ያስረዳሉ፡፡
የሙቀት መጠን፡ ማንጎ በሞቃታማው የሐሩሩ ክፍል ከ1000 ሜትር ከባህር ወለል ከፍታ
በታች ባላቸው አካባቢዎች የሚመረት ቢሆንም ይበልጥ ዝቅተኛ አካባቢዎች ግን ተስማሚዎች
ናቸው፡፡ በተለይ በሚያብበትና ፍሬው በሚደርስበት ወቅቶች 33 ዲ.ሴ የሙቀት መጠን
ይበልጥ ተስማሚ ሲሆን ለተክሉ እድገት ግን ከ25-27 ዲ.ሴ ያለው የአየር ሙቀት ይበልጥ
ተመራጭ ነው፡፡ ከ35 ዲ.ሴ በላይ እና ከ15 ዲ.ሴ በታች ያለው የአየር ሙቀት በተለይ ለወንዴ
ዘር እድገትና ጥቅ ዘር ለመፍጠር አቅሙ እየቀነሰ እንዲሄድና የአበባ መምከንን ሊያስከትል
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(Flower abortion) ይችላል፡፡ ማንጎ የውርጭ ጥቃትን ፈጽሞ የመቋቋም አቅም የለውም፡፡
የማንጎ ተክል በእድገት ዘመኑ ሁሉም የተክል ክፍል በቂ የፀሐይ ብርሃን ማግኘት ያስፈልገዋል።
የዝናብ መጠን፡ ማንጎ ረጅም ጥልቀት ሥር ስላለውና ውሃና የአፈር ንጥረ ነገሮችን ጥልቀት
ካለው አፈር ክፍል በመውሰድ መጠቀም ስለሚችል ድርቅን የሚቋቋም ተክል ነው፡፡ ድርቅን
እንዲቋቋም ከሚያስችለው ባህሪው አንዱ ቅጠሉ ዓመቱን በሙሉ አረንጓዴ በመሆን የውስጥ
የእርጥበት ልዩነቱን በማስተካከል ቅጠሉ ይዘቱን እንደ ተጠበቀ እንዲቆይ ስለሚያስችለው
ጭምር ነው፡፡
ተክሉ የውሃ መጥለቅለቅን ለአጭር ጊዜ ካልሆነ በስተቀር አይቋቋምም፡፡ ማንጎ በእድገቱ ወቅት
የተሟላ ውሃ ከሚያገኝ ይልቅ በተለይ በአበባና ፍሬ በሚይዝበት ወቅት መጠኑ አነስተኛ ግን
ሥርጭቱ የተስተካከለ ውሃ ቢያገኝ አስተማማኝ ምርት ለማግኘት ጠቃሚ ነው፡፡ ለማንጎ
ተክል በእድገቱ ከ900-1100 ሚ.ሜ ዝናብ የሚፈልግ ሲሆን ከ300-600 ሚ.ሜ በሚያገኙ
አካባቢዎችም የውሃ እጥረትን በመቋቋም ሊመረት ይችላል፡፡ በአበባ ወቅት የሚከሰት ዝናብ
ከፍተኛ ደረጃ የአበባና የታዳጊ ፍሬዎች መርገፍን ሲያስከትል አንትራክኖስ የተባለው በሽታ
እንዲስፋፋና ጥቃት እንዲያደርስ ያበረታታል፡፡
የአፈር ዓይነት፡ ማንጎ ረጅም ሥር ስላለው ጥልቀት ያለው ውሃ የማይቋጥር ግን የተሻለ ውሃ
የመያዝ አቅም ያለው ለምና በብስባሽ የዳበረ ጥልቀት ያለው፣ በአነስተኛ ደረጃ የሚፈለጉ
የአፈር አልሚ ንጥረ ነገሮች ይዘት ጥሩ የሆነ አፈር ይፈልጋል፡፡ የመሬቱ አቀማመጥ ሜዳማ ሆኖ
በተወሰነ ደረጃ መጠነኛ ተዳፋት ያለው ተመራጭ ነው፡፡ አንዳንድ ጊዜ በተራራማ አካባቢዎች
ላይም ሲመረት ይስተዋላል፡፡ ሆኖም በተራራማና ከፍተኛ ተዳፋት ባለባቸው አካባቢዎች
ከቦታዎቹ አቀማመጥ ተከታታይ የእርሻ ሥራ ተግባራትን ማከናወን አስቸጋሪ ያደርጉታል፡፡
ተስማሚው የአፈር ጣዕም ከ5.5-7 ፒ.ኤች ያለው ሲሆን እስከ ሁለት ሜትር ጥልቀት ያለው
አፈር ቢሆን ተፈላጊ ነው፡፡ በአንድ ሜትር የአፈር ጥልቀት ውስጥ የሥር እድገትን የሚገታ
ጠንካራ የአፈር ክፍል ካለ ለማንጎ ተክል ሥር እድገት ከፍተኛ መሰናክል ስለሚሆን ጥልቀት
ያለው እርሻ በማካሄድ ማስወገድ ያስፈልጋል፡፡ ማንጎ የአፈር ጨዋማነትን አይቋቋምም፡፡
ማንጎ በከፊል ሀሩርና በሀሩር ዓየር ንብረት ከፍተኛ ውሃ-እዝለት (humidity) በሌለባቸው
ሥፍራዎች በጥሩ ሁኔታ ይበቅላል፡፡ ዝናብና ውርጭ በማበቢያው ወቅት አይፈልግም፡፡
ከፍተኛ ውሃ-እዝለትና ዝናብ የፈንገስ በሽታዎችን ስለሚያባብሱ ዝቅተኛ ውሃ-እዝለትና
ድርቅ ንፋስ የውሃ ትነትን ስለሚጨምሩ ሁለቱም ሁኔታዎች ሊወገዱ ይገባል፡፡ ከፍተኛ ንፋስ
ባለባቸው ሥፍራዎች የንፋስ መከላከያ ሊኖራቸው ይገባል፡፡ ደማቅ ብርሃናማ ቀንና አንፃራዊ
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ዝቅተኛ የውሃ-ዕዝለት በማበቢያ ወቅት አስፈላጊዎች ናቸው፡፡ የዝናቡ መጠንና ድግግሞሽ
አስተማማኝ በሆነባቸው ሥፍራዎች ማንጎ ያለችግር ሲመረት ይህ በማይሟላባቸው ሥፍራዎች
ደግሞ በመስኖ ውኃ በመታገዝ ለማምረት ይቻላል፡፡ ለሦስት ወራት ያህል የድርቅ ሁኔታ
መኖር ማንጎን ለማምረት ግድ ይላል፡፡ ማንጎ በአብዛኛው የአፈር ዓይነት ላይ ይበቅላል፡፡
የአፈሩ ጥልቀትና የማጠንፈፍ ችሎታው ወሳኝ ነው፡፡ የአፈሩ ኮምጣጣነት 5.5-7.5 ቢሆንና
መካከለኛ የውኃ መቋጠር ችሎታ ቢኖረው ይመረጣል፡፡

12.2. ዝርያዎች
በሀገራችን የማንጎ ዝርያዎች በአብዛኛው በተፈጥሮ የተዳቀሉና በተክሉ አካል የሚባዙ ናቸው፡፡
የተሻለ የማንጎ ዝርያ ለማግኘት ይረዳ ዘንድ የተክሉ ቁመት አጭር፣ የፍሬው መጠን መካከለኛ
ግን ጥራት ያለው፣ ከፍተኛ ምርት በየዓመቱ የሚሰጥ፣ በሽታንና ነፍሳት ተባዮችን መቋቋም
የሚችል መሆን ይኖርበታል፡፡ ከውጭና ከአገር ውስጥ የተገኙና ጥራት ያላቸው ምርት
የሚሰጡ ዝርያዎች ተፈላጊነት እየጨመረ መጥቷል፡፡ አብዛኛዎቹ የማንጎ ዛፎች በሩካቤያዊ
መራቦ የተገኙና በራሳቸው ሥርዓተ ሥር ያሉ ናቸው፡፡
አብዛኛዎቹ የማንጎ ዝርያዎች አንድ ዘር በቀል (monoembryonic) ናቸው፡፡ እነዚህ ዝርያዎች
በኢ-ሩካቤ መራቦ ካልሆነ በስተቀር እናት ተክልን ሊመስሉ አይችሉም፡፡ ሌላው ዓይነት
ደግሞ ሁለት ወይም ከሁለት በላይ ዘር በቀል (polyembryonic) ከአንድ የሚሰጠው ነው፡፡
ከእነዚህ ውስጥ አንዱ ብቻ ፍሬ ብረት /ውህድ ህዋስ/ (zygotic) ሲሆን ሌሎቹ ከእናት የተገኙ
በመሆናቸው በሁሉም ነገር እናታቸውን የሚመስሉ ናቸው፡፡ ስለሆነም ተመሳሳይ መሠረተ
ግንድ ለማግኘት ግን ጠቀሜታ አላቸው፡፡ አብዛኛዎቹ በኢትዮጵያ የሚገኙ የማንጎ ዛፎች
በሩካቤ መራቦ የተገኙና በራሳቸው ሥርዓተ ሥር ያሉ ሲሆኑ እንደዚህ ዓይነት ዛፎች ግዙፍ፣
አንዳንዶቹ በሽታዎችን የሚችሉና ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ ናቸው፡፡ ሆኖም ግን ፍሬዎች
በመጠን፣ በቅርጽና በጣዕም ተመሳሳይነት ባህሪያት የላቸውም፡፡ ፍሬ ለመስጠት ረጅም ጊዜ
ከመውሰዳቸውም በላይ ቁመታቸው ፍሬን በአግባቡ ለመልቀም አያስችልም፡፡ ጥራት ያለው
ምርት እንዲገኝ ከተፈለገ ከተመረጡ ዛፎች የተገኙ ፍሬ ሰጭ አካሎችን በመሠረተ ግንድ ላይ
በመክተብ ማባዛትና የዘር ምንጫቸው የሚታወቁ የተከተቡ ችግኞችን ለአምራቹ ማሰራጨት
ያስፈልጋል፡፡
ጥሩ መሠረተ ግንድ የተስተካከለ ዕድገት ያለው፣ አፈር ውስጥ ያለ በሽታንና ሌሎች ተጽእኖዎችን
መቋቋም የሚችል፣ በፍሬ ሰጪ አካል ላይ በጎ ተጽዕኖ ያለው መሆን ይኖርበታል፡፡ ፍሬ
ሰጭ አካል ደግሞ ከፍተኛ ጥራት ያለውና ከፍተኛ ምርት የሚሰጥ መሆን አለበት፡፡ በተጋቦ
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
(Graft) ፍሬ ሰጪ አካልና መሠረተ ግንድ አንድ ዛፍ ሆነው ከሁለቱ ክፍሎች ያላቸውን በጎ ጎን
በመጠቀም ዛፉ የአፈር ውስጥ ችግሮችን በመቋቋም ከፍተኛ ጥራት ያለው ምርት ይሰጣል፡፡

12.3. የማንጎ ዘር አዘገጃጀት
ማንጎ የማጎንቆል (Germination) ችግር አለበት፡፡ ይህንን ለማሻሻል በሀገር ውስጥ በተደረገ
ጥናት ለዘር የሚሆነውን ፍሬ ከበሰለ በኋላ መልቀም፣ ዘሩን ከፍሬው እንደ ተለቀመ መለየት፣
ዘሩን አጥቦ በጥላ ሥር ማድረቅ፣ ከመተከሉ በፊት ዘሩ ላይ ያለውን የዘር ሽፋን በጥንቃቄ
ማንሳትና የዘሩን ጎባጣ ክፍል ወደ ላይ በማድረግ ሳይዘገዩ መትከል የብቅለት ደረጃውን
ለማሻሻል ጠቀሜታው የጎላ እንደሆነ ተረጋግጧል፡፡

ሥዕል 15. የማንጎ ዘር አመራረጥ

የተዘጋጀው ዘር በመደብ ላይ 30 ሣ.ሜ በተራራቁ መስመሮች 15 ሣ.ሜ በተክሎች መካከል
እንዲሁም ጥልቀቱ 5 ሣ.ሜ መሆን ይኖርበታል፡፡ ዘሩ በኘላስቲክ ከረጢት ሊተከል ይችላል።
ማጎንቆሉ አንድ ወር ሊወስድበት ይችላል፡፡ የችግኙ ቁመት 10 ሣ.ሜ ሲሆን ከመደብ
ወደ መክተቢያ ሥፍራ ይዘዋወራል፡፡ በማዘዋወር ወቅት በጥንቃቄ ችግኞቹ ይነቀላሉ፡፡
በመስመሮች መካከል አንድ ሜትር በተክሎች መካከል ደግሞ 40 ሣ.ሜትር ርቀት በመጠበቅ
ይተከላሉ፡፡ የተክሉ ዕድገት ቀጣይነት እንዲኖረው አስፈላጊው እንክብካቤ ሁሉ (ውሃ
ማጠጣት፣ ማዳበሪያ ማድረግ፣ በሸታ፣ ተባይና አረምን መቆጣጠር) ሊደረግለት ይገባል፡፡
የሚፈለገው የተከላ መጠን አነስተኛ ከሆነና ተክሉ ወደ ሩቅ ሥፍራ የሚጓጓዝ ከሆነ በኘላስቲክ
ከረጢት መጠቀሙ ይመረጣል፡፡ የመሠረተ ግንድ ችግኞቹ በ6 ወር አካባቢ ለከተባ (ለተጋቦ)
ይደርሳሉ፡፡ ማጋባት/ግራፈቲንግ የተባለው የኢ-ሩካቤ ማባዣ ዘዴ አንዱ ሲሆን ለማንጎ
ተስማሚ ነው፡፡
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ስለሆነም በአሁኑ ወቅት በግብርና ሚኒስቴር ከልማት አጋሮች ጋር በቅንጅት የተከተቡ የማንጎ
ችግኝ ማባዣና ማሰራጫ ጣቢያዎች ወካይነት ባላቸው አካባቢዎች እየተቋቋሙ ስለሆነ የዘር
ምንጫቸው የታወቁና የተከተቡ የተሻሻሉ ዝርያዎችን ችግኞች ከእነዚህ ማባዣ ጣቢያዎች
በማግኘት ለአምራቹ ማሰራጨት እጅግ አስፈላጊ ይሆናል፡፡

12.4. የማሣ ዝግጅት
የማንጎ ማሳ በበሬ ወይም በትራክተር ማረስ፣ መከስከስና መለስለስ ይኖርበታል፡፡ በአፈሩ
የውስጠኛው ክፍል ጠንካራ የሥር እድገትን የሚገታ (hardpan) መኖሩ ከተረጋገጠ ጠለቅ
አድርጎ በማረስ ችግሩን ማስወገድ ያስችላል፡፡ የሚመረጠው ማሣ መጠነኛ ተዳፋት ያለው
ሆኖ ትርፍ ውሃን ማጠንፈፍ የሚያስችል ከሆነ ለመስኖ አመችነት አለው፡፡

12.5. ተከላ
በመስመሮችና በተክሎች መካከል ያለው ርቀት በዝርያው፣ የምንከተለው የእርሻ ዘዴና የአፈሩ
ለምነት ይለያያል፡፡ ከእውነተኛው ዘር የተገኘው ዛፍ በተጋቦ ከተገኘው ዛፍ ይልቅ ሰፋ ያለ
ሥፍራ ይፈልጋል፡፡ ለማንጎ ተክል ከ 8-10 ሜ በተክሎችና በመስመሮች መካከል መጠቀም
ይመከራል (8 x 8 ወይም 9 x 9ሜ ወይም 10 x 10ሜ)፡፡ ተክሉ የሚተከልበት ሥፍራ ምልክት
ተደርጎ ከ90-100 ሣ.ሜ ለሸክላማና ጠጣር ለሆነ መሬት፣ ለቀላል አፈር ደግሞ ከ40-50 ሣ.ሜ
ጥልቀትና ስፋት ያለው ጉድጓድ ከአንድ ወር በፊት ይቆፈራል፡፡ ከላይ የሚገኘውን አፈር
በአንድ በኩል ከሥር የሚወጣውን ደግሞ በሌላ በኩል ይደረጋል፡፡ ከላይ የነበረው አፈር
ከፍግ፣ ከብስባሽ ወይም ከማዳበሪያ ጋር በመደባለቅ በቅድሚያ ወደ ጉድጓዱ ይመለሳል።
ከውስጥ የነበረው ደግሞ ከላይ ይጨመራል፡፡ መስኖ ካለ የማንጎ ተከላን በማንኛውም
ጊዜ ማካሄድ ሲቻል በዝናብ የሚለማ ከሆነ ደግሞ ዝናብ እንደ ጀመረ ቢከናወን ተመራጭ
ነው። በተከላ ወቅት ሥሮቹ እንዳይጎዱ የፍሬ ሰጪና የመሠረተ ግንድ መገናኛ ከአፈሩ በላይ
እንዲውል በማድረግ በጥንቃቄ ይተከላል፡፡ ፈጣን ዕድገት እንዲኖረው ፍግ በበቂ ሁኔታ
መጠቀም ይመከራል፡፡ የመትከያ ወቅት ቀዝቀዝ በሚልበት አመሻሹ ላይ ቢሆንና የመስኖ
ውሃ ወዲያውኑ ከተከላ በኋላ መስጠት ያስፈልጋል፡፡ ታዳጊ ተክሎችን ከከፍተኛ ሙቀት፣
ብርድና ንፋስ መከላከል እጅግ አስፈላጊ ነው፡፡
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ሥዕል 16. የማንጎ ተከላና የማሣ አያያዝ

12.6. የመስኖ ውሃ ፍላጎትና አጠቃቀም
የዝናቡ መጠንና ሥርጭት አስተማማኝ ባልሆነበት ሥፍራ በመስኖ መጠቀም የግድ አስፈላጊ
ነው፡፡ ፍሬ ለመስጠት ያልደረሱ ተክሎች ዕድገታቸው እንዳይቋረጥ በደረቃማ ወቅት ውሃ
ማጠጣት ያስፈልጋል፡፡ የመስኖ ውሃ መጠንና ድግግሞሽ በማምረቻው ሥፍራ የአየር ንብረት፣
በተክሉ ዕድሜና የአፈሩ ውሃ የመያዝ ችሎታ ይወሰናል፡፡ በዚህ መሰረት አዲስ ለተተከሉ
የማንጎ ተክሎች ከ 20-30 ሊትር ውሃ ለአንድ ችግኝ ከ 4-5 ቀናት ልዩነት መስጠት ከ 2-3
ወራት ድረስ፣ ከዚያም ለመጀመሪያው ዓመት የውሃ መጠን ከ 40-50 ሊትር ውሃ ለአንድ
ችግኝ ሲያስፈልግ ከ7-10 ቀናት ልዩነት መስጠት፣ በሁለተኛው ዓመት ከ 100-150 ሊትር
ውሃ ለአንድ ችግኝ በ10 ቀናት ልዩነት መስጠት ሲያስፈልግ ከሶስት ዓመት በኋላ ግን ከ 200300 ሊትር ውሃ/በችግኝ በ 15 ቀናት ልዩነት መስጠት ያስፈልጋል፡፡ የዛፉ እድሜ ሲጨምር
የውሃ መጠኑ ይጨምራል፡፡ ለፍሬ ሰጭ ተክሎች ከ10-15 ቀናት ልዩነት ከማበብ ጀምሮ ፍሬ
እስከሚነሳ ድረስ ያስፈልጋል፡፡
ፍሬ የሚሰጡ የማንጎ ተክሎች አበባ ከማበባቸው በፊት የማረፊያ ጊዜ ያስፈልጋቸዋል፡፡
ስለሆነም ፍሬ ሰጪ ተክሎች ለአበባ ወቅት ሲቃረቡ (ከማበባቸው በፊት ከ 2-3 ወራት ቀደም
ብሎ) የመስኖ ውሃን በማቋረጥ ተክሉ እድገቱን እንዲገታ በማድረግ ወደ ፍሬ መስጠት ሂደቱ
እንዲገባ ማስገደድና የአበባ ሂደቱን ማነሳሳት ጠቃሚ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ማበብ ከጀመረ
በኋላና ፍሬ በሚይዝበት የእድገት ደረጃዎች ግን ውሃ መስጠት ያስፈልጋል፡፡ አራት ዓመት
የሆነው ፍሬ ሰጪ ተክል ከ 400-500 ሊትር ውሃ በዛፍ በ15 ቀናት ልዩነት መስጠቱ እጅግ
በጣም ጠቃሚ ነው፡፡ ሆኖም ፍሬው መብሰል ሲጀምር የመስኖ ውሃን ማቋረጥና የስኳር ይዘቱ
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እንዲጨምር ማድረግ ይጠቅማል፡፡ የማንጎ ተክል የመስኖ ዉሃ መጠንና ፍላጎት የሚወሰነውም
ተከላ በተካሄደበት አካባቢ ባለው አፈር ዉሃ የመያዝ ችሎታና በተክሉ እድሜ፤ ወቅታዊ
እድገት ፍላጎት ሲሆን ሁል ጊዜ የመስኖ ውሃ አጠቃቀም ባለሙያን ማማከር ያስፈልጋል፡፡

12.7. የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም
የማዳበሪያ ዓይነትና መጠን እንደ አፈሩ ለምነትና እንደ ተክሉ ዕድሜ ይወሰናል። በመነሻነት
ምርት ለመስጠት ላልደረሱ ዛፎች በዓመት 73 ግራም ናይትሮጅን፣ 16 ግራም ፎስፎረስ እና
66 ግራም ፖታሲየም ለአንድ ዛፍ በዓመት ይደረጋል፡፡ የናይትሮጂኑ ምንጭ በአብዛኛው
በተፈጥሮ የሚገኝ ቢሆን ይመረጣል፡፡ ይህ መጠን በእጥፍ እያደገ ፍሬ ሰጭ ዛፍ 730 ግራም
ናይትሮጂን፣ 80 ግራም ፎስፎረስና 660 ግራም ፖታሲየም ይደርሳል፡፡ ከፍተኛ ምርት
በሚሰጥባቸው ዓመታት የናይትሮጂን መጠን በከፍተኛ ደረጃ ቢጨምር ጠቀሜታ አለው።
ፖታሲየም ሳይጨመር የናይትሮጂን ማዳበሪያ መብዛት የፖታሲየም እጥረት በማስከተል
አሉታዊ ተጽዕኖ ያደርሳል፡፡ ማዳበሪያ ወደ አፈር ውስጥ በመግባት ታጥቦ እንዳይባክን ፍሬ
ለማይሰጡ ዛፎች በመከፋፈል ቢደረግ ለፍሬ ሰጪ ዛፎች ደግሞ ሲያብቡና ፍሬው ከተለቀመ
በኋላ አንድ ጊዜ ቢሰጥ ይመከራል፡፡ ማዳበሪያን ለመውሰድ የሚችሉ የፍሬ ሰጪ ዛፍ
ሥሮች በ30 ሣ.ሜ ጥልቀትና ከ1.20 እስከ 2.40 ሜ ስፋት በዛፉ ዙሪያ ስለሚገኙ የማዳበሪያ
አጠቃቀማችንም ይህንኑ ባህሪይ የተከተለ ቢሆን ጠቃሚ ነው፡፡ ስለዚህ የማንጎ የማዳበሪያ
ዓይነትና መጠን የሚወሰነውም ተከላ በተካሄደበት አካባቢ ባለው የአፈር ለምነት ደረጃና
በተክሉ እድሜና ወቅት፤ የንጥረ ነገሮች ፍላጎት ሲሆን ሁል ጊዜ የአፈር ለምነት ማሻሻያ
ባለሙያን ማማከር ያስፈልጋል ፡፡

12.8. ደባል ሰብሎችን ማልማት (Intercropping)
የማንጎ ተክሎች እንደ ተተከሉ በመስመሮች መካከል ያለውን ቦታ ዋና ሰብሉ ሳይጎዳ ጥቅም
ላይ ለማዋልና የአረምን ጉዳት ለመቀነስ በአጭር ጊዜ የሚደርሱና አጫጫር ሥር ያላቸውን
አትክልቶች ወይም በአጭር ጊዜ የሚደርሱ ፍራፍሬዎች (ፓፓያ) ማምረት ይቻላል፡፡
ተክሎችን ከዛፎች አርቆ መትከልና ዋናውን ሰብል በውሃና በንጥረ ነገር እንዳይሻሙ ጥንቃቄ
ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ይህ ዓይነት አሰራር በተለይ አነስተኛ አርሶ አደሮች የመሬት ብክነት
ሳያጋጥማቸው ተጨማሪ ጥቅም እንዲያገኙ ይረዳል፡፡
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12.9. ገረዛና ዛፎችን ማሠልጠን
ማንጎ በተፈጥሮው የተስተካከለ በመሆኑ የሚያስፈልገው ገረዛ የደረቁና የታመሙ፣ ወደ
ውስጥ የሚበቅሉ፣ መሬት የሚነኩ ወይም አፈንግጠው ወደ ላይ ያደጉ ቅርንጫፎችን
ለማስወገድ ነው። ዛፉ ከ2-3 ዓመታት በሚሆንበት ወቅት ጥሩ ቅርጽ እንዲኖረውና
ቅርንጫፎቹ ሚዛናቸውን በመጠበቅ በንፋስም ሆነ ምርት ሲይዙ እንዳይገነጠሉና ለፍሬ
ለቀማ ምቹ እንዲሆኑ ማሰልጠን /pruning/ አስፈላጊ ነው፡፡
ማበብ
የማበብ ሂደት በአካባቢው ባለው የአየር ሁኔታ ይወሰናል፡፡ ቅዝቃዜ የማበቢያውን ጊዜ
ሲያስረዝመው ሙቀት ደግሞ ያሳጥረዋል፡፡ ማንጎ ሁለት ዓይነት አበባዎች ማለትም ወንድና
የሞላ ጾታ አበባው (Perfect) አሉት፡፡ እንደ ዝርያም የሞላ ጾታ አበባ ከአንድ እስከ ሰባ በመቶ
ሊደርስ ይችላል፡፡ በማበቢያ ወቅት ያለ ቅዝቃዜ የወንዴውን አበባ የመምከን ቁጥር ያበዛል፡፡
የፍሬ መውደቅ
በማንጎ ተክል ያልደረሱ ፍሬዎች መውደቅ እስከ 99% ሊደርስ ይችላል፡፡ ለዚህም ዋና ዋና
ምክንያቶች ጥቅ ዘር (pollination) ያለማካሄድ፣ የአበባ ክፍሎች ችግር፣ የእርጥበት ችግር፣
የማይስማማ የዓየር ጠባይ፣ በሽታና የነፍሳት ተባዮች ጥቃት ሊሆን ይችላል፡፡ ችግሩን
ለመከላከል መወሰድ ያለባቸው እርምጃዎች የተስተካከለ የመስኖ ውሃ፣ ወቅታዊ የበሽታና
የነፍሳት ተባዮች ቁጥጥር ማካድ ችግሩን ሊቀንሰው ይችላል፡፡

12.10. የምርት አሰጣጥ መፈራረቅ
አብዛኛዎቹ የማንጎ ዝርያዎች ከፍተኛ ምርት በሰጡ በዓመቱ አነስተኛ ምርት የመስጠት ችግር
አለባቸው፡፡ ይህን ችግር ለመቅረፍ ብዙ ጥረት ቢደረግም ለማስወገድ ግን አልተቻለም፡፡
በየዓመቱ ምርት የሚሰጡ ዝርያዎችን መጠቀም የተሻለ ሆኖ ተገኝቷል፡፡

12.11. የሰብል ጥበቃ
የማንጎ ፌንጣ (Mango hopper)
በማበቢያ ወቅት ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ ተባይ ነው፡፡ አብዛኛውን ጊዜ ጨለማ ውስጥ
ተደብቆ ይቆይና ማንጎው ሲያብብ ተባዩ ልስልስ የአበባ ክፍሎችን በመምጠጥ አበባውን
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በማድረቅ ፍሬ መያዝን ያውካል፡፡ ተባዩን የሚቆጣጠሩ ብዙ ፀረ-ተባዮች አሉ፡፡
ሚሊ በግ
ሴቷ እንቁላሏን አፈር ውስጥ በዛፉ ዙሪያ ትጥላለች፡፡ ዕጩ ዛፍ ላይ በመውጣት ቅርንጫፉንና
የአበባ ክፍሎችን በመምጠጥ የተክሉን ክፍል ያደርቃል፡፡ ምርትንም በከፍተኛ ደረጃ
ይቀንሳል፡፡ ተባዩን ለመከላከል የተሻለው አማራጭ በሞቃት ወራት እንቁላሉን አፈር ውስጥ
እያለ መቆጣጠር አደጋውን ይቀንሳል፡፡ የተባዩን ዕጭ ጉዞ የሚያደናቅፍ ዛፉ ላይ የሚያጣብቅ
ነገር መቀባት አደጋውን ይቀንሳል፡፡
የማንጎ ነጭ ሰኬል (Mango white scales)
ይህ ነፍሳት በኢትዮጵያ የተከሰተው እ.ኤ.አ በ2010 ዓ.ም በምዕራብ ኢትዮጵያ በኦሮሚያ ክልል
በምስራቅ ወለጋ ዞን በጉቶ ጊዳ ወረዳ በኡኬ ሳይት ላይ በሚገኘው በግሪን ፎከስ ኢትዮጵያ
ነው፡፡
ነጭ የማንጎ ስኬል መጣጭ ነፍሳት ተባዮች በሚገኙበት ሂምብተራ ምድብ እና ዳያስፒዲዲኤ
በተባለ ቤተሰብ ውስጥ ይገኛሉ፡፡ ሴቴዋ ክንፍ አልባ ስትሆን 1.25 ሚ.ሜ ርዝመትና
1ሚ.ሜ ስፋት ያላት፤ ክብ ሆና ነጭ በሚያንፀባርቅ ሽፋን የተሸፈነች ስትሆን በፒን ሲገለጥ
ክብ፤ ጠፍጣፋና ቀጭን ቡናማ ቀለም ሲኖራት በሥሯም እንቁላሎችና ዕጮች ይገኛሉ፡፡
የእንቁላሉም ከለር ቀይ (ሮዝ) ይሆናል፡፡ ወንዴው ነጭ የማንጎ ስኬል በቁመትና በስፋት
ከሴቴዋ የሚያንስ ሲሆን አራት ማዕዘንና ነጭ ሆኖ ሦስት ስንጥቅ ያለው ሲሆን ለመብረርም
የሚያስችል አንድ ጥንድ ክንፍ አለው፡፡ ስለማይመገብ በተክሉ ላይ ጉዳት አያደርስም፡፡ አንድ
ጉልምስ ሴት ከ0 - 18 እንቁላሎች ከ8 - 12 ባሉት ቀናቶች ውስጥ የምትጥል ሲሆን በአጠቃላይ
ከ80 - 200 የሚደርስ እንቁላሎችን ትጥላለች፡፡ እንቁላሎቹ ሲፈለፈሉ ፈጣንና ተንቀሳቃሽ
የሆኑ ዕጮች(Crawlers) ይወጣሉ፡፡ ሴቴ ነጭ የማንጎ ስኬል ከጉልምስና በፊት አንድ የዕጭና
አንድ የኩብኩባ የዕድገት ደረጃ ሲኖራት ወንዴው ግን በአንድ የዕጭና በሁለት የኩብኩባ
ደረጃዎች ካለፈ በኋላ ጉልምስ ይሆናል፡፡ ወንዴው ነጭ የማንጎ ስኬል ከእንቁላል ጀምሮ
ጉልምስ እስከሚሆን ድረስ ከ23 - 28 ቀናቶች በህይወት የሚቆይ ሲሆን ሴቴዋ ግን የህይወት
ዑደቷን ለመጨረስ ከ28 ቀናት በላይ ይፈጅባታል፡፡ ነጭ የማንጎ ስኬል ተባይ ዓመቱን በሙሉ
በመደራረብ ከተክሉ ጋር ሲኖር በከፍተኛ ሁኔታ የሚከሰተው ግን በተክሉ አበባ ወቅትና
ፍሬው በሚሰበሰብበት ጊዜ ነው፡፡
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
የነጭ የማንጎ ስኬል
እንቁላል

ወንዴ ነጭ የማንጎ
ስኬል

ጉልምስ ነጭ የማንጎ
ስኬል ሴቴ

ሥዕል 17. የማንጎ ነጭ ስኬል የሚያደርሰው ጉዳት

የማንጎ ነጭ ስኬል ሴቴና ዕጮች በሁሉም የዕድገት ደረጃ መጣጭ አፍ አላቸው፡፡ ስለሆነም
ተባዩ በተክሉ ውስጥ የሚገኘውን ፈሳሽ (Sap) በብዛት በመምጠጥ የተክሉን ዕድገት በመፃረር
ተክሉ እንዲቀጭጭና ቅርንጫፉም እንዲደርቅ ያደርጋል፡፡ ብሎም ሙሉ ለሙሉ ተክሉን
በማድረቅ በተክሉ ላይ ቀጥተኛ የሆነ ጉዳት ያደርሳል፡፡ ይህም ሁኔታ ተክሉ የሚሰጠውን
ምርት በእጅጉ እንዲቀንስ ያደርገዋል፡፡ በነጭ የማንጎ ስኬል የተጠቃ የማንጎ ቅጠል ከለር
ከአረንጓዴነት ወደ የገረጣ አረንጓዴነት ወይም ቢጫነት የሚቀየር ሲሆን በመጨረሻም
ይሞታል፡፡ በዚህ ተባይ የተጠቃ የማንጎ ፍሬ ደግሞ በተፈጥሮ የነበረውን መልካም ገፅታ ወደ
ሮዝ በመቀየር ገፅታውን ያበላሻል፡፡ በችግኝ ጣቢያ ላይ የሚገኙ የማንጎ ችግኞችንም ዕድገት
እንዲሁ በእጅጉ ይጎትታል፡፡ ይህ ተባይ ከማንጎ ተክል በተጨማሪ ኮኮናት፤ ቀረፋ፤ የሲትረስ
ቤተሰብ የሆኑትን (ብርቱካን፤ ሎሚና መንደሪን)፤ አቮካዶና ዝንጅብልን የሚያጠቃ ሲሆን
እሰከ አሁን አሰሳ በተካሄደባቸው ክልሎችና ወረዳዎች ላይ ተባዩ የታየው በማንጎ ተክል ላይ
ብቻ ነው፡፡
የተባዩ የሥርጭት መንገዶች
ነጭ የማንጎ ስኬል በአጠቃላይ የሚሰራጨው በዕጮች (Crawlers) አማካይነት ነው፡፡ የተባዩ
ዕጮች በሰውነታቸው ዙሪያ በሚገኘው አጫጭር እግር መሰል ሴቴዎች፤ በነፍሳቶች፤ በወፎች፤
በእንስሳትና በሰዎች እንዲሁም በእርሻ መሳሪያዎች ላይ በመጣበቅ ተባዩ ወዳልታየበት ስፍራ
ይዛመታል፡፡ በተጨማሪም ተባዩ በንፋስና በዋናነት ግን በተባዩ በተያዘ የማንጎ ችግኞችና ፍሬ
አማካኝነት ይሰራጫል፡፡
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የማንጎ ነጭ ስኬል መከላከያ/መቆጣጠሪያ መንገዶች
ነጭ የማንጎ ስኬልን መከላከል የሚያስችሉ የተለያዩ ዘዴዎች ሲኖሩ እነዚህን አቀናጅቶ
በመጠቀም ነጭ የማንጎ ስኬልን መከላከልና በምርት ላይ ሊደርስ የሚችለውን ጥፋትና
የተባዩን መስፋፋት መቀነስ ይቻላል፡፡
ባህላዊ የመከላከያ ዘዴ
ü

ንፁህ የሆኑ የማንጎ ችግኞችን መጠቀም፤

ü የማንጎ ችግኞች በሚተከሉበት ወቅት ትክክለኛ የሆነ ርቀታቸውንና የሚተከሉበትን
የመሬት ጥልቀት መጠበቅ አለባቸው፤
ü የእርሻ መሳሪያዎች፤ የማንጎ ችግኞችና ፍሬዎች በተባዩ ከተጠቃ ማሳ ወደ ንፁህ ማሳ
እንዳይዘዋወሩ ማስወገድ፤
ü በነጭ ማንጎ ስኬል የተያዘ የማንጎ ተክል ቅርንጫፍና በመቁረጥ (በማሳሳት) ለፀሀይ
ብርሃን ማጋለጥ(ተባዩ የፀሀይ ብርሃንን መቋቋም ስለማይችል)፤
ü የማንጎ ተክል በተባዩ የደረሰበት የጉዳት መጠን አነስተኛ ከሆነ ተባዩን በጣቶቻችን
በማረገፍ መግደል፤
ü የማንጎ ተክልን ንፅህና መጠበቅ (የተጠቃውን የማንጎ ተክል ክፍል (ቅጠል፤ ትንንሽ
ቅንጥቦችና ፍሬዎችን) ማስወገድ እንዲሁም የተወገደውን የተክል ክፍል ማቃጠል ወይም
ከ20 ሴ.ሜ ጥልቀት በላይ በመቆፈር መቅበር) በተጨማሪም የማንጎ ማሳ ንፅህና እንዲሁ
መጠበቅ (አረሞችንና የሌላ ተክል ተረፈ ምርቶችን በማስወገድ) ናቸው፡፡
ፀረ - ነፍሳት ኬሚካል መጠቀም
v ነጭ የማንጎ ስኬልን ለመዋጋት በሀገር ውስጥ እስከ አሁን የተካሄደ የፀረ - ተባይ ፍቱንነት
ባይኖርም ለሌሎች ስኬል ነፍሳት ተባዮች ላይ በተካሄደው የፀረ - ተባዮች ፍቱንነት
መሰረት በሁለተኛ ዲግሪ የምርምር ሥራ በተሰራው መሰረት ሜታዳቲዮን
(Methidathion 40% E.C) ፤ ዳይሜትዮት (Dimethoate 40% E.C); የተባይ ዕድገት
መቆጣጠሪያ(Applaud (IGR ውጤታማ እንደሆኑ ታውቋል፡፡ (ፀረ- ነፍሳት ኬሚካሎች
ከመረጨታቸው በፊት የውሃ መጠኑ መታወቅ አለበት፡፡ ይህንንም ለማወቅ የማንጎ
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
ዛፉን በውሃ ብቻ ርጭት መካሄድ አለበት፡፡ (አንድ የማንጎ ዛፍ ምን ያህል ሊትር ውሃ
እንደሚያስፈልገው መታወቅ አለበት)፡፡ ሌላው ርጭት መካሄድ ያለበት የማንጎ ዛፍ ገና
አበባ ማበብ ሲጀምርና ምርቱ ከተሰበሰበ በኋላ መሆን አለበት፡፡.
የፀረ - ተባይ አረጫጨት መመሪያ
v ፀረ - ተባይ በሚቀነባበርበት ጊዜ ውሃው ንፁህ መሆኑን ማረጋገጥ፤
v የመርጫ መሳሪያው በተገቢው መልኩ መዘጋጀቱንና መመጠኑን ማረጋገጥ፤
v በፀረ - ተባይ አምራች ድርጅቱ የተመከረውን የፀረ - ተባይ መጠንና የማቀነባበሪያ
መመሪያ በሚገባ ይከተሉ፤
v ፀረ - ተባይ የሚረጭበትን ጊዜ በትክክል ይምረጡ (ማለትም ጠዋት በማለዳ ወይም
ከሰአት በኋላ የፀሀይ ሙቀት ሲቀንስ)፤
v በርጭት ወቅተ ተባዩ የሚገኝበትን የተክል ክፍል ሙሉ በሙሉ ማዳረሱን
ያረጋግጡ(ምሳሌ ተባዩ በተክሉ ቅጠል የታችኛው ክፍል የሚገኝ ከሆነ ተባዩን ሙሉ
ለሙሉ ኬሚካሉ እንዲያገኘው ማድረግ፤
v የተለያዩ የኬሚካል ይዘት ያላቸውን ተባይ ተቆጣጣሪ ንጥረ ነገሮችን በማፈራረቅ
ይጠቀሙ፤
v በርጭት ወቅት ተገቢውን ራስን ከፀረ - ተባይ መከላከያ መሳሪያ ይጠቀሙ(መከላከያ
ትጥቆች ኮፍያ፤ የዓይን መነፅር፤ የአፍንጫ መሸፈኛ፤ ቦት ጫማ፤ ቱታ የመሳሰሉት)
ናቸው፡፡
የሚያደርሰው ጉዳት፡ ተባዩ ሰውነቱ ቀይ ቡናማ ቀለም ሲኖረው በቅጠሉ ላይ ሲመገብ በተባዩ
ጥቃት የደረሰበት ቅጠል ወደ ቢጫነት በመቀየር ቅጠሉ ይወድቃል፡ እድገቱም አዝጋሚ
ይሆናል፤ ቅርንጫፎቹ ይደርቃሉ፤ ፍሬዎች ይወድቃሉ፡፡
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ሥዕል 18. የማንጎ ነጭ ስኬል ተባዮች ጥቃት በማንጎ ቅጠሎች
(በስተቀኝ የወንዴ ነጭ ስኬል፣ በስተግራ የሴቴ ስኬል)

ፓውደሪ ሚልዲው
የበሽታው መለያና የሚያደርሰው ጉዳት፡ ይህ የፈንገስ በሽታ በማንጎ አብቃይ አካባቢዎች
በሙሉ የተስፋፋና በማንጎ ሰብል ላይ በከፍተኛ ደረጃ ጉዳት በማድረስ የታወቀ በሽታ ነው፡፡
ለበሽታው መስፋፋት አመች ሁኔታዎች ተክሉ አብቦ ፍሬ በሚይዝበት ወቅት ከፍተኛ የዓየር
እርጥበት፣ ጭጋጋማና ዝቅተኛ የምሽት ሙቀት ሲከሰት በሽታውን ያባብሳሉ፡፡ የሚያደርሰው
ጉዳት ታዳጊ ቅጠሎችን በቅድሚያ የሚያጠቃ ሲሆን ከዚያም አበባውንና ፍሬዎችን
እስከሚራገፍ ይደርሳል፡፡

ሥዕል 19. በፓውደሪ ሚልዲው የተጠቃ የማንጎ ቅርንጫፍ

መከላከያ ዘዴ
የማሣውንና የማሣውን አካባቢ ንጽህና መጠበቅ፣ የተክሉን ቅርንጫፎች እየተከታተሉ
አስፈላጊውን የማስተካከያ እርምጃ መውሰድ፣ በወቅቱ ሰልፈር፣ ካራቴን፣ ማንኮዜብ የተባሉትን
ፀረ-ሻጋታ ኬሚካሎች በመርጨት በሽታውን መቆጣጠር ይቻላል፡፡
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
አንትራክኖስ /Colletotrichum gloeosporioides/
የበሽታው መለያና የሚያደርሰው ጉዳት፡ ይህ የፈንገስ በሽታ ከፓውደሪ ሚልዲው ጋር በብዙ
መንገድ ይመሳሰላል፡፡ የተክሉን ቅጠሎች፣ ግንድ፣ ቅርንጫፍ፣ አበባና ፍሬ ያጠቃል፡፡ ፈንገሱ
በደረቁና በሞቱ ቅሪቶች ላይ በመክረም ተከታታይ ጥቃት ሊያደርስ ይችላል፡፡ የበሽታው
ምልክት በመጀመሪያ ደረጃ በቅጠሎች ላይ ጥቁር ቡናማ ጠባሳ ያሳያል፡፡ በፍሬዎቹም ላይ
ጥቁር ጠባሳ ሲታይ እየሰፋ ሲሄድ ፍሬው ይበሰብሳል፡፡

ሥዕል 20. በአንትራክኖስ የተጠቃ የማንጎ ቅጠልና ፍሬ ላይ የሚያሳያቸው ምልክቶች

መከላከያ ዘዴ
የደረቁ፣ የሞቱ የተክሉ ክፍሎችና መሬት ላይ የወደቁ ፍሬዎችን በመሰብሰብ መቅበር ወይም
ቆርጦ በማቃጠል የበሽታውን ክስተትና ሥርጭት፣ መቀነስ፣ በበሽታው ያልተጠቁ ለተከላ
የሚሆኑ ዘሮችና ችግኞች መጠቀም፣ ፀረ- ሻጋታ ኬሚካሎችን በመጠቀም መከላከል (ለምሳሌ፡
- ቦርዶክስ ሚክስቸር ወይም ኮፐር ኦክሲክሎራይድ ወይም ዚኔብ ወይም ማንኮዜብ 80%
WP ወይም ማኔብ 80% WP 220 ግ/100 ሊትር ውሃ በጥብጦ የመጀመሪያው ርጭት ገና
ፍሬ መያዝ እንደ ጀመረ መርጨት ሲያስፈልግ ሁለተኛው ዙር ፍሬው ሙሉ የእድገት ደረጃ
ላይ ሲደር መርጨት)፣ የደረሱ ፍሬዎች በሙቅ ውሃ (51 ዲ.ሴ) ለ15 ደቂቃዎች በመዝፈቅ
በሽታውን መከላከል ያስፈልጋል፡፡

12.12. የምርት አሰባሰብ
የተከተበ ወይም በተጋቦ መልክ ተዘጋጅቶ የተተከለ የማንጎ ተክል በተተከለ ከ4-5ተኛው
ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ምርት መስጠት ይጀምራል፡፡ አልፎ አልፎ ማንጎ በተተከለ
በሶስተኛው ዓመት አበባና ፍሬ መያዝ የሚጀምርበት ሁኔታ ሊያጋጥም ይችላል፡፡ በሶስተኛው
ዓመት ማበብና ፍሬ መስጠት ሲጀምር ፍሬ ሰጪ ያልሆነው የተክሉ እድገት ላይ ተጽእኖ
ስለሚኖረው ተክሉ ደካማ አቋም እንዲኖረው ያደርጋል፡፡ ስለሆነም በዚህ ወቅት ያበቡና ፍሬ
የያዙትን በመከታተል ማራገፍ በእጅጉ ይመከራል፡፡
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የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

ማንጎ ሳይደርስ ከተለቀመ የዝርያውን ጣዕምና ሊያገኝ አይችልም፡፡ ስለሆነም በማንጎ ፍሬ
ትከሻ ላይ መጎምራት ሲታይና አንዳንድ ፍሬዎች መሬት ላይ ረግፈው ከታዩ የፍሬውን መድረስ
አመላካቾች ስለሆኑ ምርቱ መሰብሰብ ይኖርበታል፡፡ የማንጎ ፍሬ መድረሱ እንደ ተረጋገጠ
ረጅም እንጨት ላይ ማጭድ መሳይ መቁረጫ ይታሰርና ከሥሩ የፍሬ መቀበያ ከረጢት
በቀለበት ሽቦ ተወጥሮ ከመቁረጫው ማጭድ ሥር ይታሰራል፡፡ ፍሬው በሚቆረጥበት ጊዜ
ከረጢቱ ውስጥ ይወድቃል፡፡ ሌላው አማራጭ በራሱ መሬት ላይ መቆም የሚችል መሰላል
በመጠቀም መሰብሰብ ነው፡፡ ከዚህ ሁሉ የተሻለ አማራጭ ተደርጎ የሚወሰደው ግን በማዳቀል
በተጋቦ ተዘጋጅተው የተተከሉ ድንክዬ ዛፎችን በስፋት ለምርት በመጠቀም ዛፎቹ አጭር
ቁመት ኖሯቸው ምርት ለመሰብሰብ አመችነት እንዲኖራቸው ማድረግ ነው፡፡ በአንድ የምርት
መሰብሰቢያ ወቅት እስከ 10 ዙር የደረሱ የማንጎ ፍሬዎችን በመከታተል መሰብሰብ ይቻላል፡፡

ሥዕል 21. ለመሰብሰብ የደረሰ ማንጎ የተሰበሰበ

ያልተከተበ ዛፍ ከፍተኛ ዕድገትና ረጅም ዕድሜ ሲኖረው የምርቱ ጥራት ግን አስተማማኝ
አይደለም፡፡ ፍሬ ለመስጠት ረጅም ጊዜ ይወስድበታል፡፡ የተከተበ ዛፍ በአንፃሩ አጭር
ቁመት፣ ፈጥኖ ደራሽና በመጠንም ሆነ በጣዕም ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ፍሬዎች ይሰጣል።
ይህ ዓይነት የማንጎ ዛፍ ለ10 ዓመት አካባቢ ከፍተኛ ምርት ሲሰጥ ከ40 ዓመታት በኋላ ግን
የምርቱ መጠንና ጥራት እየቀነሰ ይሄዳል፡፡

12.13. ምርታማነት
በአማካኝ 204 ዛፍ በሄ/ር (7ሜበ7ሜ) ተተከለ የማንጎ ማሳ ተገቢዉ አሰራር ከተሰራለት
በዓመት የምርትምነት ዉጤት እንደሚከተለዉ ይሆናል፡፡
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
ሠንጠረዥ 12.1.
የዛፉ እድሜ ዓመት/

የሚጠበቅ ዓመታዉ ምርት
ኪ/ግ በዛፍ

ኩ/ል/በሄ/ር

4

10

20

5

20

40

6

40

80

7

80

160

8

100

200

12.14. የማንጎ ምርት ማዘጋጀት፣ ማጓጓዝና ማቆየት
የማንጎ ፍሬዎች በመጠናቸው፣ በአበሳሰላቸውና በጥራታቸው ሲለያዩ በጣም የበሰሉና
መጠነኛ ጉዳት የደረሰባቸው ለአካባቢ ገበያ እንዲቀርቡ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ለሩቅ ገበያዎች
የሚሆኑትን ፍሬዎች በጉዞና በማቆያ ቦታ ጥራታቸውን ጠብቀው እንዲቆዩ ዓየር በሚያስገቡ
የእንጨት ወይም የኘላስቲክ ሳጥኖች ውስጥ በማሸግ አጓጉዞ ለተፈለገው ገበያ ማቅረብ ይቻላል፡፡
ፍሬዎችን በብትኑ ማጓጓዝ ወይም ማቆያ ተመራጭ አይደለም፡፡ የተሻለ የሚመከረው የማንጎ
ፍሬ ወዲያው እንደ ተሰበሰበ አስገዳጅ ሁኔታ ካልተፈጠረ በስተቀር ምርቱን ወዲያውኑ
ለተፈለገው ጥቅም ማዋል ይመከራል፡፡ ያልደረሱ የማንጎ ፍሬዎች መሰብሰብ የለባቸውም።
አረንጓዴ ግን የደረሰ ፍሬ (mature) በአንፃራዊ ሁኔታ የተሻለ የመቆየትና የመጓጓዝ ችሎታ
ስላለው በዚህን ወቅት መሰብሰብ ይመከራል፡፡ የተሟላ የማቀዝቀዣ ሁኔታ ካለ ማንጎን
ለሳምንት ማቆየት ይቻላል፡፡
የማንጎ ፍሬ መብሰል ምልክቶች
በዛፉ ላይ የበሰለ ፍሬ ከሁሉም የተሻለ ነው፡፡ ይሁን እንጂ በዚህ ደረጃ የሚሰበሰብ የበሰለ
ፍሬ ለአካባቢ ገበያ ወይም ለቤተሰብ ፍጆታ እንጂ ራቅ ወዳለ ገበያ ለማጓጓዝ አስቸጋሪ
ስለሚሆን አረንጓዴ ግን የደረሰ ፍሬን በመሰብሰብ ራቅ ወዳሉ ገበያዎች ማጓጓዝ ግድ ይላል፡፡
ማንጎ ሲበስል የአሲድ መጠኑ ሲቅንስ የስኳር መጠኑ ግን ይጨምራል፡፡ አረንጓዴው የቅርፊት
ቀለምም ወደ ቢጫነት መልክ ሲለወጥ ጠጣርነቱም ይቀንሳል፡፡ በሞቃታማ የሐሩር ክልል
የማንጎ ፍሬዎች በ5 ቀናት ውስጥ ይበስላሉ፡፡
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2009

የአቮካዶ አመራረት

የአቮካዶ ሰብል ጠቀሜታ
አቮካዶ ወደ ኢትዮጵያ በቅርብ ጊዜ ከገቡት የፍራፍሬ ሰብሎች አንዱ ሲሆን በአምራቹም
ሆነ በተጠቃሚው ህብረተሰብ ዘንድ ብዙም ታዋቂነት አልነበረውም፡፡ ይሁን እንጂ በሀገራችን
በተለያዩ አካባቢዎች (ሻሸመኔ፣ ወንዶገነት፣ ሐዋሳና ጅማ) ውጤታማ ሆኖ በመገኘቱ በስፋት
እየተመረተ ሲሆን በታላላቅ ከተሞች በተለያየ መልኩ ለምግብነት እየተለመደ የመጣና
ለምግብነት ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው፡፡ የዘይት ይዞቱ ከ3-30% ሲሆን በቫይታሚን “ኤ”
የበለፀገና ቫይታሚን “ቢ” እና “ሲ”ም ሲይዝ የማዕድንና የኘሮቲን ይዘቱም አመርቂ ነው፡፡
የካሎሪክ ይዘቱ ከፍተኛ ሲሆን የስኳር ይዘቱ ግን አነስተኛ በመሆኑ በተለይ ለስኳር በሽተኞች
ያገለግላል፡፡ አቮካዶ ልዩ የሆነ ጣዕም ቢኖረውም የማይፈለግ ጣዕምና ሽታ ስለሌለው በሰዎች
ዘንድ የተሻለ ተቀባይነት አለው፡፡
አቮካዶ በተለያዩ መንገዶች ለምግብነት ሲውል በተለይ በጭማቂ መልክ፣ ሳላድ ብቻውን
ወይም ከተለያዩ አትክልቶች ጋር በመቀላቀል ጥቅም ላይ ይውላል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ
የአቮካዶ ዘይት ለመኳኳያ ኢንዱስትሪ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው፡፡ ተረፈ ምርቱም ለዶሮዎችና

193

የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
ከብቶች መኖ ለማዘጋጀት ያገለግላል፡፡ ኢትዮጵያ በዓለም ደረጃ እ.ኤ.አ በ2000ዓም በአቮካዶ
አምራችነታቸው ከተለዩት 12 ሀገራት መካከል ከመጀመሪያ 10ዎቹ አንዷ እንደሆነች
ተጠቁሟል፡፡

13.1. ለአቮካዶ ተክል ተስማሚ ስነ-ምህዳር
ከፍታ፡ በሀገራችን ከ1000-1800 ሜትር ከባህር ወለል በላይ ከፍታ ያላቸው አካባቢዎች
ለአቮካዶ ልማት ተስማሚዎች ናቸው፡፡ የሜክሲኮ ዝርያዎች እስከ 2500 ሜትር ከባህር
ወለል በላይ ከፍታ የሚፈልጉ ሲሆን የምዕራብ ህንድ ዝርያዎች ግን ከ800 ሜትር በታች
በሚገኙ የባህር ወለል በላይ ከፍታ ያላቸው አካባቢዎች ይበልጥ ይስማማቸዋል፡፡ የጓቲማላ
ዝርያዎች ግን መካከለኛ ከፍታ ያላቸውን አካባቢዎች ይፈልጋሉ፡፡ አቮካዶ ውርጭን መቋቋም
ስለማይችል ከውርጭ መከሰቻ ጊዜ ውጭ መመረት ሲኖርበት የሜክሲኮ ዝርያዎች ግን
ለአጭር ጊዜም ቢሆን አንፃራዊ በሆነ መልኩ ይቋቋማሉ፡፡
የሙቀት መጠን፡ የተለያዩ የአቮካዶ ዝርያዎች የተለያየ ከፍታ ባላቸው አካባቢዎች እንደ
መመረታቸው ሁሉ የሚፈልጉት የሙቀት መጠንም ይለያያል፡፡ በአማካይ ከ12.8-28.3
ዲ.ሴ ያለው የአየር ሙቀት ተስማሚ ሲሆን የምዕራብ ህንድ ዝርያዎች በቆላማ አካባቢዎች
የሚመረቱ ሲሆን የጓቴማላ ዝርያዎች መካከለኛ ሙቀት ባለባቸው አካባቢዎች (25-30 ዲ.ሴ)
ይመረታሉ፡፡ ከ35-40 ዲ.ሴ ያለው የሙቀት መጠንና ዝቅተኛ ምዝን የአየር እርጥበት ሲኖር
የተክሉ ፍሬና ቅጠል የሚጎዳ ሲሆን ምርቱንም እንዲቀንስ ያደርገዋል፡፡
የዝናብ መጠን፡ የአቮካዶ ተክል በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ድርቅን ይቋቋማል፡፡ ይሁን እንጂ
የተስተካከለ እድገትና አጥጋቢ ምርት ለመስጠት በቂ ውሃ ማግኘት ይኖርበታል፡፡ በተለይ
በአበባና ፍሬ በመሙላት የእድገት ደረጃዎች ወቅት በቂ የአፈር እርጥበት መኖር አስተማማኝ
ምርት ለማግኘት ወሳኝ ነው፡፡ በመሆኑም አማካይ የዝናብ መጠናቸው 1100 ሚ.ሜ በሆኑ
አካባቢዎች ጥሩ ምርት ይሰጣል፡፡ በአካባቢው የመስኖ ውሃ አቅርቦት ካለ ለአስተማማኝ
ምርት በመስኖ ማልማት የተሻለው አማራጭ ነው፡፡
የአፈር ዓይነት፡ አቮካዶ በተለያዩ የአፈር ዓይነቶች ላይ የሚመረቱ ሲሆን ውሃ የሚቋጥር አፈር
አይወድም፡፡ የውሃ ማቆር ችግር ባለበት አካባቢ በበሽታ /phytopthora/ ይጠቃል፡፡ ውሃ
በሚቋጥር አፈር ላይ ለተክሉ እድገት አስፈላጊ የሆኑ የዚንክና የብረት ንጥረ ነገሮች እጥረትም
ሊከሰት ይችላል፡፡ የአፈሩ ጣዕም ከ5-7 ፒ.ኤች ቢሆን ተመራጭ ሲሆን ጥልቅ አሸዋማ ለም
አፈር ይበልጥ ይስማማዋል፡፡ ጨዋማነት ያለው አፈርም ለእድገቱ ተስማሚ አይደለም፡፡
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ከዚህም በተጨማሪ ንብብር አለት በሚያጋጥበትና የአፈሩ ውሃ አዘል ጥልቀት ከላይኛው
አፈር ክፍል ከ90 ሣ.ሜ ጥልቀት አካባቢ የሚገኝ ከሆነ ከተወሰነ ዓመታት በኋላ የአቮካዶ
ተክል/ዛፍ ሊደርቅ ይችላል፡፡

13.2. የአቮካዶ ዝርያዎች
የአቮካዶ ዝርያዎች አመጣጥ ከሜክሲኮ፣ ከጓቲማላና ከምዕራብ ህንድ ሲሆን ሁሉም ዝርያዎች
የየራሳቸው የሆነ ባህሪያት አሏቸው፡፡ የሜክሲኮና የጓቲማላ ዝርያዎች በሜክሲኮና መካከለኛው
አሜሪካ ከፍተኛ አካባቢዎች የተገኙ ሲሆን የዌስት ኢንዲያስ በቆላማው አካባቢ የተገኘ ሆኖ
የጓቲማላና ዲቃላ ዝርያዎችና የዌስት ኢንዲያስ ለሞቃታማው የሐሩር አካባቢዎች ይበልጥ
ተስማሚ ናቸው፡፡
ሠንጠረዥ 13.1
መሠረተ ዝርያ

ባህሪያት

ተስማሚ አካባቢዎች

የሜክሲኮ
ዝርያዎች

እነዚህ ዝርያዎች ከሌሎች የሚለዩበት በተለይ
ቅጠላቸው እንደ እንስላል ሽታ ስላላው፣
ፍሬያቸው አነስተኛ፣ ቆዳቸው ስስና ለስላሳ፣
አንፀባራቂና ከፍተኛ ቅባት ያላቸው ናቸው፡፡
ፈጥኖ ፍሬ በመስጠጥ ይታወቃሉ፡፡

· ከ1000-2000 ሜ ከባህር
ወለል በላይ ከፍታ
ይስማማቸዋል፡፡
· ዝርያ - ፑብላና ቲያጎ፣

የጓቲማላ ዝርያዎች

ቅጠሎቻቸው ጥሩ ሽታ የላቸውም፣ ለምግብነት
በሚውለው የፍሬው ክፍልና በዘሩ መካከል
ክፍት ቦታ አይታይም፣ ፍሬያቸው መካከለኛ፣
ዘራቸው ትንሽ ነው፡፡ ፈጥኖ ምርት ይሰጣሉ፡፡
ለመሠረተ ግንድነት ይጠቅማሉ፡፡

· ከ1000-2000 ሜ ከባህር
ወለል በላይ ከፍታ
ይስማማቸዋል፡፡
· ዝርያ - ሀስ፣ ሪድ፣
ማቹርሌት፣ ሊነዳና ናባል

የዌስት ኢንዲያስ
ዝርያዎች

ቅጠላቸው ጥሩ ሽታ የለውም፡፡ የፍሬያቸው
መጠን መካከለኛ፣ የዘራቸው መጠን ትልቅ
ሲሆን ለምግብነት በሚውለው ፍሬና በዘሩ
መካከል ክፍት ቦታ ይታያል፡፡ ለመሠረተ
ግንድነት ይጠቅማል፡፡

· ከ800 ሜ በታች ከፍታ
ያላቸው ከባህር ወለል በላይ
ይስማማቸዋል፡፡
· ዝርያ - ኪዮይል፣ ዳንሽ፣
ሀርድና ሲሞንድስ፣
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11.3
7.5
አረንጓዴ
13
እጅግ በጣም ጥሩ

የማስለስ ባህሪይ ያሳያል

ዝቅተኛ-መካከለኛ

ትልቅና ወደ ጎን የሚሰፋ

8 x 10
16-25

ፍሬ የመስጠት ባህሪው

ምርት

የዛፍ እድገት

የተከላ ርቀት (ሜ)
የዘይት መጠን (በ%)

ቢ
መካከለኛ የመድረሻ
ወቅት
መካከለኛ
290-380
ፒር ቅርጽ

የሜክሲኮና የጓቲማላ
ዲቃላ (ሜ x ጓ)

የፍሬው መጠን
የፍሬው ክብደት (ግ)
የፍሬው ቅርጽ
አማካይ የፍሬው ዲያሜትር
ቁመት(ሣ.ሜ)
ጎን (ሣ.ሜ)
የፍሬው ቀለም
አማካይ የዘር ድርሻ (በ%)
የምግብ ይዘቱ (ጥራቱ)

ፍሬው የሚደርስበት ወቅት

የአበባ ዓይነት

ባህሪያት

ፉረቴ

ሠንጠረዥ 13.2. የአቮካዶ ዝርያዎች ባህሪያት

7 x 18
18-22

ቀጥ ብሎ የሚያድግ
(ከፍተኛእድገት)

ትልቅና ወደጎን
የሚሰፋ
7x8
18-23

10.5
5.7
ቀላል አረንጓዴ
18
ጥሩ
የማስለስ ባህሪይ
ያሳያል
ዝቅተኛ-መካከለኛ

8x8
9-16

ትልቅና ቀጥ ብሎ
የሚያድግ

ከፍተኛ

የማስለስ ባህሪይ

10.3
9.4
ደማቅ አረንጓዴያማ
24.9
እጅግ በጣም ጥሩ

8.3
7.3
አረንጓዴ
13.7
ጥሩ
በተከታታይ ምርት
የሚሰጥ
ጥሩ- ከፍተኛ
መካከለኛ እድገት
ያለው ቀጥ ብሎ
የሚያድግ
7x7
18-20

የአቮካዶ መሠረተ ዝርያዎች ባህሪያት
ኢቲንጀር
ናባል
ሪድ
የሜክሲኮና
የሜክሲኮና
ጓቲማላ
የጓቲማላ ዲቃላ
የጓቲማላ ዲቃላ
(ጓ)
(ሜ x ጓ)
(ሜ x ጓ)
ቢ
ቢ
ኤ
በጣም ዘግይ
መካከለኛ ወቅት
ረጅም ጊዜ
የሚደርስ
መካከለኛ
ትልቅ
መካከለኛ-ትልቅ
250-350
350-720
220-510
ፒር ቅርጽ
ወደ ክብ የተጠጋ
ኦቪት ክብ

8.5
6.4
ቡናማ ጥቁር
22.5
እጅግ በጣም ጥሩ
በተከታታይ
ምርት ይሰጣል
ከፍተኛ

ትንሽ-መካከለኛ
140-340
ኦቫል ፒር ቅርጽ

ዘግይቶ የሚደርስ

ኤ

ጓቲማላ
(ጓ)

ሀስ

6x7
18-20

መካከለኛ እድገት
ያለው

10.8
8.2
አረንጓዴ
11.1
እጅግ በጣም ጥሩ
በተከታታይ
ምርት የሚሰጥ
ብዙ

ኤ
መካከለኛ ረጅም
ጊዜ
መካከለኛ-ትልቅ
250-510
ፒር ቅርጽ

ጓቴማላ
(ጓ)

ፒተርሰን

7x8
16-18

መካከለኛ እድገት
ያለው

10.1
6.6
አረንጓዴ
16.2
ደህና- ጥሩ
በተከታታይ ምርት
የሚሰጥ
ጥሩ-መካከለኛ

ባኮን
የሜክሲኮና
የጓቲማላ ዲቃላ
(ሜ x ጓ)
ቢ
ቀደም ብሎና
በመካከለኛ ጊዜ
መካከለኛ-ትልቅ
175-420
የእንቁላል ቅርጽ

የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር
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አብዛኛዎቹ የአቮካዶ ዝርያዎች ከችግኝ የተገኙ ሲሆን ባህርያቸውን ይዘው እንዲቆዩ
የሚያደርጋቸው በተጋቦ ስለሚባዙ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት በዓለም ላይ ከታወቁት ዝርያዎች
ውስጥ የሚካተቱ ሲሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ስድስት ዝርያዎች ተለቀዋል፡፡
ሠንጠረዥ 13.3. አቮካዶን የተጠቀሙ ዝርያዎች ባህሪያት
ዝርያ

ፋየርቴ (Fuerte)

ሀስ (Hass)

ኢቲንገር
(Ettinger)

ባኮን

የዝርያዎቹ ባህሪያት
ይህ የሜክሲካንና የጓቲማላ ዲቃላ የሆነው ዝርያ በካሊፎርኒያና በመለስተኛ ሀሩር አካባቢዎች
በጣም የታወቀ ሲሆን በሀገራችንም ለምርት የተጠቆመ ዝርያ ነው፡፡ ፍሬው መካከለኛ ክብደት
(290-380 ግ)፣ የማያብረቀርቅ አረንጓዴ ቀለም ቅርፊት፣ አንገቱ ቀጠን ሰውነቱ ወፈር ያለ
(pear shaped) ቅርጽ ያለው፣ ከፍተኛ የዘይት ይዘት (ከ16-25%) የ”ቢ” ዓይነት አበባ ያለው፣
ዛፉ ብርድን የመቋቋም ችሎታ ያለው፣ ዛፉ ትልቅና ወደጎን የሚሰፋና ፍሬ የመስጠት ባህሪው
የማሰለስ (አንድ አለፍ) ምርት ሰጪ ነው፡፡
ይህ ከጓቲማላ የተገኘ ዝርያ ፍሬው ሻካራ ቅርፊት፣ መካከለኛ ክብደት፣ ድንቡልቡልና ሲደርስ
ሃምራዊ ቀለም የሚኖረው ሲሆን አበባው ቢ ዓይነት ቢሆንም እርስ በርሱ ሊዳቀል በመቻሉ
ለብቻው ሊተከል ይችላል፡፡
ዛፉ ረጅም፣ ፈጥኖ የሚደርስ አጭር የማምረቻ ወቅት ያለው ዝርያ ነው፡፡ ከላይ የተጠቀሱትና
ናሻል፣ ፒንከርተንና ባኮን ከእሥራኤል የተገኙ ዝርያዎች በቲቢላ እርሻ ይገኛሉ፡፡ ከእነዚህም
ሌላ በካሉፎርኒያ፣ በፍሎሪዳ፣ በእሥራኤልና በሌሎችም የአቮካዶ አምራች አገሮች በርካታ
የታወቁ ዝርያዎች አሉ፡፡ ለመሠረተ ግንድነት የዌስት ኢንድያን ዓይነቶች ለሞቃት እና ጨዋማ
አካባቢዎች ያገለግላሉ፡፡ መሠረተ ግንዶች ትኩረት ለሚሰጠው የመበስበስ በሽታን የሚቋቋሙ
መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ ለምሳሌ ያህል የዌስት ኢንድያን ዓይነቶች ለሞቃት እና ጨዋማ
አካባቢዎች ተስማሚ ናቸው፡፡
ይህ የሜክሲካንና የጓቲማላ ዲቃላ የሆነው ዝርያ በካሊፎርኒያና በመለስተኛ ሀሩር አካባቢዎች
በጣም የታወቀ ሲሆን በሀገራችንም ለምርት የተጠቆመ ዝርያ ነው፡፡ ቀደም የሚልና መካከለኛ
የመድረሻ ጊዜ ያለው፣ ፍሬው መካከለኛ ክብደት (175-420 ግ)፣ የማያብረቀርቅ አረንጓዴ
ቀለም ቅርፊት፣ የእንቁላል ቅርጽ ያለው፣ ከፍተኛ የዘይት ይዘት (ከ16-18%) የ”ቢ” ዓይነት
አበባ ያለው፣ ዛፉ ብርድን የመቋቋም ችሎታ ያለው፣ ዛፉ መካከለኛ፣ በተከታታይ ምርት
የሚሰጥ ነው፡፡

13.3. የአቮካዶ አመራረት ዘዴዎች
የአቮካዶ አበባ ወንዴና ሴቴ ክፍሎች እንዳሉትና ጥቅ ዘር ማካሄድ ቢችልም በአንድ ጊዜ
የወንዴና ሴቴ አበባዎች ዝግጁ ስለማይሆኑ ራሱን በራሱ የማጥቃት እድል አይኖረውም።
ስለሆነም አበባው በሁለት የተከፈለ ነው፡፡ የአንደኛው ዓይነት የአቮካዶ ዝርያዎች (“ኤ”)
በመጀመሪያ ዙር ጧት አበባቸው ሲከፈት የሴቴው ዘር ንቁና የወንዴውን የዘር ፍሬ ለመቀበል
ዝግጁ ሲሆን በሚቀጥለው ቀን ከሰዓት በኋላ ደግሞ ወንዴው ንቁ የሚሆንበትና የዘር ፍሬ
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
ለመልቀቅ የሚዘጋጅበት ጊዜ ነው፡፡ ሁለተኛው ዓይነት የአቮካዶ ዝርያዎች (“ቢ”) ደግሞ
በመጀመሪያው ዙር አበባቸው ከሰዓት በኋላ ሲከፈት የሴቴው ዘር የወንዴውን የዘር ፍሬ
ለመቀበል ዝግጁ ስትሆን በሚቀጥለው ቀን ጧት ደግሞ የወንዴው ዘር ንቁ የሚሆንበትና የዘር
ፍሬ ለመልቀቅ የሚዘጋጅበት ነው፡፡
የ”ኤ” ዓይነት የአበባ መከፈቻ ጊዜ ያላቸው ዝርያዎች የመጀመሪያው አበባ የሚከፈተው
ጧት ሲሆን ሁለተኛ ጊዜ የሚከፈተው ግን በማግስቱ ከሰዓት በኋላ ይሆናል፡፡ በሁለቱ
የአበባ መከፈቻ ጊዜያት መካከል ከ24 ሰዓት በላይ ጊዜ ያልፋል፡፡ በ”ቢ” ወገን ያሉ ዝርያዎች
ደግሞ አበቦች በመጀመሪያው የመከፈቻ ጊዜ ከሰዓት በኋላ ተከፍተው ሲዘጉ በማግስቱ ጧት
ለሁለተኛ ጊዜ ይከፈታሉ፡፡ በዚህ ሁኔታ ጧት የ”ኤ” ሴቴ ጽጌ ከ”ቢ” ወንዴ ዘር ሲቀበል ከሰዓት
በኋላ ደግሞ የ”ቢ” ሴቴ ጽጌ ከ”ኤ” ወንዴ ዘር ይቀበላል፡፡ ስለሆነም ፅንሰት በ”ኤ” ዓይነት ጧት
በ”ቢ” ዓይነት ደግሞ ከሰዓት በኋላ ብቻ ይካሄዳል፡፡
ጥሩ ምርት ለማግኘት ሁለቱን የአቮካዶ ዓይነቶች አሰባጥሮ መትከል የግድ ይላል፡፡ ንቦችና
ሌሎች ነፍሳት ተባዮች የጥቃ ዘር (pollination) በአግባቡ እንዲከናወን ከፍተኛ ሚና
ይጫወታሉ፡፡ ስለሆነም የንብ ቀፎ አቮካዶ በሚያብብበት ወቅት ማሣ ውስጥ ማኖርና
የአቮካዶን ማሣ ከብርቱካን ማሣ ማራቅ የጥቅ ዘር ሂደትን ያፋጥናል፡፡ የአቮካዶ አበባ
በዝናብ በቀላሉ ባይጎዳም ከፍተኛ ቅዝቃዜ፣ ደረቅና ሞቃት ንፋስ በማበቢያው ወቅት በጣም
ይጎዱታል፡፡ ኃይለኛ ንፋስ ትንንሽ ፍሬዎችም እንዲወድቁ ያደርጋል፡፡

13.4. አቮካዶን የማራባት ዘዴ
በኢትዮጵያ የሚገኙት አብዛኞቹ የአቮካዶ ዛፎች በሩካቤ መራቦ የተገኙ (ችግኝ) በራሳቸው
ሥርዓተ-ሥር ያሉ ናቸው፡፡ ጥራት ያላቸው ተመሳሳይ ፍሬዎች ለማግኘት በኢሩካቤ መራቦ
(የተመረጡ ፍሬ ሰጭ አካል ዝርያዎች በመሠረተ ግንድ ላይ መክተብ) ማባዛት ያስፈልጋል፡፡
ለመሠረተ ግንድነት የሚፈለገው ፍሬው ከደረሰ በኋላ ተለቅሞ ዘሩ ይዘጋጃል፡፡ በተቻለ መጠን
ከበሽታ ነፃ መሆኑ ከተመዘገበ ዛፍ ቢሆን ካልተቻለ ግን ዛፉ ከማንኛውም በሽታ በተለይ
በፋይቶፍቶራ ያልተጠቃ መሆን አለበት፡፡ የተዘጋጀው ዘር በ50 ዲ.ሴ በሞቀ ውሃ ውስጥ ለ30
ደቂቃዎች ከቆየ በኋላ በጥላ ሥር ይደርቃል፡፡ የዘሩን ሽፋን በጥንቃቄ ማንሳትና ከዘሩ ጫፎች
ላይ በትንሹ መቀንጠብ ዘሩ ቶሎ እንዲበቅል ይረዳል፡፡ የአቮካዶ ዘር በደረቅና በቀዝቃዛ
ሥፍራ ካልተቀመጠ በስተቀር ከ2-3 ሳምንት በኋላ የመብቀል ችሎታው ይቀንሳል፡፡
የአቮካዶ ችግኝ በመደብ ላይ ወይም በኘላስቲክ ከረጢት ውስጥ ሊዘጋጅ ይችላል፡፡ ዘሩ
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ሰፊውን ክፍል ወደታች በማድረግ ይተከላል ፡፡ ከመደብ ላይ ወደ መትከያው ሲዛወር
በመስመር መካከል 60ሣ.ሜ በተክሎች መካከል ደግሞ 30 ሣ.ሜ. አራርቆ ይተከላል፡፡
ችግኞቹም በስድስት ሳምንት ለከተባ ይደርሳሉ፡፡ ዘሩ በኘላስቲክ ከረጢት የሚተከል ከሆነ
የከረጢቱ ስፋት 20-22 ሣ.ሜ ጥልቀቱ ደግሞ 25 ሣ.ሜ መሆን ሲገባው የከረጢቱ የታችኛው
ሲሶ ለዓየር ዝውውርና ውሃ ለማጠንፈፍ የሚያስችሉ ቀዳዳዎች ሊኖሩት ይገባል፡፡ በፕላስቲክ
ከረጢት መጠቀሙ ይበልጥ ይበረታታል፡፡
ሌላው ተመሳሳይ መሠረተ ግንድ ማግኛ ዘዴ ቲሹ ካልቸር የተባለውን የባዮ-ቴክኖሎጂ ዘርፍ
በመጠቀም ነው፡፡ መሠረተ ግንድ ከቀጥፍ ተክል (cuttings) ሊዘጋጅም ይቻላል፡፡ የቀጥፍ
ተክል ሥር የማብቀል ችሎታ በዝርያ ይለያያል፡፡ ከወጣት ተክሎች የሚገኝ ቁራጭ ካረጀ
ተክል ከሚገኘው የተሻለ ሥር ያወጣል፡፡
የፍሬ ሰጭ አካል ጤናማ በመሆን ከተመዘገበ ዛፍ ቢገኝ ተመራጭ ሲሆን ይህ በማይሟላበት
ጊዜ ግን ጤናማና ጥሩ እድገት ካለው ዛፍ በተቻለ መጠን ለከተባ የሚሆነው ቁራጭ ከመጨረሻ
ቅርንጫፎች የፋፋ እንቡጥ ያለው ሊሆን ይገባል፡፡ በሞቃታማ የሐሩር አካባቢዎች ኢትዮጵያን
ጨምሮ ከ3-4 ወራት ዕድሜ ባላቸው ችግኞች ላይ የከተባ ሥራው ይካሄዳል፡፡
ማሣ ዝግጅት
ለአቮካዶ የሚጠቆመው የማሣ ዝግጅት ከሌሎች የፍራፍሬ ሰብሎች ጋር ተመሳሳይነት ባህሪይ
ሲኖረው ለአቮካዶ ተከላ የተመረጠው ማሣ የዛፍ ጉቶ፣ ቁጥቋጦ፣ ትልልቅ ድንጋይና ሰንባች
አረሞች ካሉ ማስወገድ ያስፈልጋል፡፡ እንደ መሬቱ አቀማመጥ፣ የአፈሩ ዓይነትና የአረም
ሁኔታ እየታየ መሬቱን በሚገባ ማረስና ማለስለስ ያስፈልጋል፡፡ ለአቮካዶ ተከላ በተመረጠው
ማሣ ላይ ለአንድ ጊዜ በዓመታዊ ሰብሎች (በተለይ በጥራጥሬ ሰብሎች) መሸፈን ማሣው
እንዲስተካከልና እንዲለሰልስ ከማድረጉም ባሻገር ለተከላ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል፡፡
አካባቢው ለንፋስ ጥቃት የተጋለጠ ከሆነ በተመረጠው ማሣ ዙሪያ ለንፋስ መከላከያ
የሚያገለግሉ እንደ ሽውሽዌ፣ ግራቪሊያ፣ የፈረንጅ ግራር፣ ወ.ዘ.ተ መትከል ይቻላል፡፡
ችግኙ የተዘጋጀበትን የፕላስቲክ ከረጢት አፈር፣ ቁመትና ስፋት ግምት ውስጥ በማስገባት
የሚዘጋጀው ጉድጓድ ትልቅና ጥልቀት ያለው መሆን ይኖርበታል፡፡ በዚህ መሠረት ስፋት 50
ሣ.ሜ፣ ጥልቀቱ 50 ሣ.ሜ ሆኖ በከተባ ለተዘጋጁ ችግኞች በአማካይ 7 ሜ x 7 ሜ፣ በዘር
ለተባዙ ችግኞች ደግሞ 9 ሜ x 9 ሜ በሆነ ርቀት ጉድጓዶቹ ይዘጋጃሉ፡፡ ጉድጓዱ ሲቆፈር
ለሌሎች የፍራፍሬ ተክሎች እንደ ሚደረገው ሁሉ የላይኛውንና የታችኛውን አፈር ለየብቻ
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
ማስቀመጥና ለተከላ አንድ ወር አካባቢ ሲቀር የላይኛውን አፈር ከአንድ ባልዲ ፍግ ወይም
ብስባሽ ጋር በማደባለቅ ወደ ጉድጓዱ ውስጥ መመለስና እንዲብላላ ማድረግ ጠቃሚ ነው፡፡
ተከላ
የኦቮካዶ ተከላ እንደ አየሩ ንብረት፣ የአፈሩ ዓይነት፣ የዝርያው ባህሪያትና የአመራረት ዘዴው
በተክሎች መካከል ያለው ርቀት ከ6-12 ሜትር ሊሆን ይችላል፡፡ በከተባ ለተዘጋጁ ችግኞች
የመትከያ ርቀት ሲቀንስ በዘር ለተባዙ ችግኞች ግን የመትከያ ርቀቱ ይጨምራል፡፡ ተከላው
እንደ ተካሄደ በመስመሮች መካከል ሰፊ መሬት ስለሚኖር በተክሉ እስከሚሸፈን ድረስ
አትክልት ወይም በአጭር ጊዜ የሚደርሱ ፍራፍሬዎች (ፓፓያ) በማምረት መሬቱን ጥቅም
ላይ ማዋል ይቻላል፡፡ ቲማቲምና ደበርጃን አቮካዶን በሚያጠቃ በሽታ ስለሚጠቁ እነዚህን
ሰብሎች መጠቀም አይመከርም፡፡ በቀላል አፈር 25 ሣ.ሜ ስፋት እና 25 ሣ.ሜ ጥልቀት ያለው
ጉድጓድ፣ ከባድ አፈር ላይ ደግሞ ሰፊና ጠለቅ ያሉ ጉድጓዶች ከ5- 6 ሳምንታት ከተከላው
በፊት ይዘጋጃሉ፡፡ የመሠረተ ግንድና የፍሬ ሰጭ አካል መገናኛ ከአፈሩ ወለል ከፍ ብሎ
ችግኞቹ በጥንቃቄ ይተከላሉ፡፡
በተከላ ወቅት መሠረተ ግንዱና ፍሬ ሰጪው አካል የተገናኙበት ቦታ ወደ አፈር ውስጥ
እንዳይቀበር ከአፈር በላይ አድርጎ መተከሉን ማረጋገጥ ሲያስፈልግ የ”ኤ” ዓይነት አበባ
ያላቸው የአቮካዶ ዛፎች በተወሰኑ ረድፎች (ከ 2-4 ረድፎች) ከተተከሉ በኋላ በተመሳሳይ
ሁኔታ የ”ቢ” ዓይነት የአበባ ባህሪያት ያላቸው ችግኖች መትከል ያስፈልጋል፡፡

ሥዕል 22. የአቮካዶ ተከላ ማሳ
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13.5. የመስኖ ውሃ ፍላጎትና አጠቃቀም
አመታዊ የዝናብ መጠናቸው 1000 ሚ.ሜ በሚያገኙ አካባቢዎች አቮካዶን በዝናብ ማልማት
ሲቻል ከ1000 ሚ.ሜ በታች ዓመታዊ የዝናብ መጠን በሚያገኙ አካባቢዎች ግን በመስኖ
በበጋ ወራት ማልማት ይመከራል፡፡ አቮካዶ በእድገት ዘመኑ ከ650-1000 ሚ.ሜ ውሃ
ይፈልጋል፡፡ አቮካዶ በቂ የአፈር እርጥበት የማያገኝ ከሆነ ፍሬ የመያዝና የመስጠት አቅሙ
ይቀንሳል፤ ፍሬው ይወድቃል፤ የፍሬው መጠንና ጥራት ይቀንሳል፤ የዛፉም እድገት ይገታል፡፡
በተለይ በአበባና በፍሬ መሙላት የእድገት ደረጃዎች ላይ በቂ ውሃ ማግኘት ይኖርበታል፡፡
በትነት የሚባክነውን የአፈር እርጥበት ለመቀነስ ጉዝጓዝ መጠቀም ጠቃሚ ሲሆን የተባይ
ጥቃትን ለመከላከል ሲባል ጉዝጓዙ ወደ ግንዶቹ እንዳይጠጋ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ
ያስፈልጋል፡፡
የአቮካዶ ሥርዓተ-ሥር ጥልቀት የሌለው በመሆኑ ከ 80-90% የሚሆነው ጠቃሚ የሥር ክፍል
በላይኛው 60 ሳ.ሜ ይገኛል፡፡ የመስኖ ውሃውም በዚህ አካባቢ ቢደረግ ጠቀሜታ አለው፡፡
ሰብሉ ለአበስባሽ በሽታ የተጋለጠ በመሆኑ በጎርፍ መልክ የሚሰጠው የመስኖ ውሃ አሰጣጥ
ማስወገድ ይገባል፡፡ የጠብታ የመስኖ ዘዴ መነሻው ገንዘብ ከፍ ቢልም ውሃን በመቆጠብ፣
አረምን በመቆጣጠርና ከውሃው ጋር ፀረ- ተባይ፣ በሸታና ፀረ-አረም ኬሚካሎችን ለመስጠት
የሚያስችል በመሆኑ ከተቻለ ይህን ዘዴ መጠቀም ይመከራል፡፡ በአነስተኛ አርሶ አደሮች ደረጃ
በቦይና በቀለበት መስኖ ዘዴዎች መጠቀም ይቻላል፡፡ በተለይ 6 ዓመት የሞላው የተከላ ማሣ
ላይ የመስኖ ውሃ የሚለቀቅበት የቀለበት ስፋት የዛፉን ቅርንጫፍ ስፋት ተከትሎ ከዋናው
ግንድ 50 ሣ.ሜ በመራቅ አፈር በመቆለልና ቀለበት በመስራት በቦይ የመጣውን ውሃ ወደ
ቀለበቱ በማስገባት ማጠጣት ይቻላል፡፡ በአጠቃላይ የአቮካዶ ተክል የመስኖ ዉሃ መጠንና
ፍላጎት የሚወስነውም ተከላ በተካሄደበት አካባቢ ባለው አፈር ዉሃ የመያዝ ችሎታና በተክሉ
እድሜ፤ ወቅታዊ እድገት ፍላጎት ሲሆን ሁል ጊዜ የመስኖ ውሃ አጠቃቀም ባለሙያን ማማከር
ያስፈልጋል፡፡

13.6. የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም
የአቮካዶ የናይትሮጅን ፍላጎት ከፍተኛ ሲሆን መጠኑም እንደ ዝርያዎች ይለያያል፡፡ ከሌሎች
ፍራፍሬዎች ጋር ሲወዳደር የፎስፈረስ ፍጆታውም ላቅ ይላል፡፡ ትክክለኛውን የማዳበሪያ
ዓይነትና መጠን ከአካባቢው የአፈርና የቅጠል ናሙና ትንተና ለመገመት ይቻላል፡፡ የማዳበሪያ
ጥናት ለተለያዩ አካባቢዎች መሥራት ውሳኔ ላይ ለመድረስ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው፡፡ እንደ
መነሻ 25 ግራም በመጀመሪያ ዓመት፣ 50 ግራም በሚቀጥለው 100፣ 200፣ 300 እና 400
ግራም ናይትሮጅን በተከታታይ መጠቀም ይቻላል፡፡ ከ7-9 ዓመት ዕድሜ ላለው ዛፍ 500
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
ግራም ምርቱ ከፍ በሚልበት ዓመት እስከ 800 ግራም መጠቀም ይመከራል፡፡ የናይትሮጅን
ማዳበሪያ በሁለት ወይም በሦስት ተከፍሎ መጠቀም ሲቻል ለኮምጣጣ አፈር ካልሲየም
ናይትሬት የአሲድ ይዞታው ከ6 በላይ ለሆነ አፈር ደግሞ አሞኒየም መጠቀም ይመከራል፡፡
የፍሬ ቅርፅ ማጣትና በፍሬው ላይ የጠባሳ ምልክት መታየት በዚንክ ዕጥረት እንደሚከሰት
ታውቋል፡፡ ይህ ችግር ሲያጋጥም ዚንክ ኦክሳይድ 150 ግራም በ100 ሊትር ውሃ በጥብጦ
መርጨት ችግሩን ያቃልላል፡፡ ስለዚህ የአቮካዶ የማዳበሪያ ዓይነትና መጠን የሚወስነውም
ተከላ በተካሄደበት አካባቢ ባለው የአፈር ለምነት ደረጃና በተክሉ እድሜና ወቅት፤ የንጥረ
ነገሮች ፍላጎት ሲሆን ሁል ጊዜ የአፈር ሳይንስ ባለሙያን ማማከር ያስፈልጋል፡፡

13.7. የአቮካዶ ገረዛ ማካሄድና አስፈላጊነት
በጣም ረጅም የሆነ የዛፍ ምርት ለመሰብሰብ ሆነ በሽታንና ተባይን ለመቆጣጠር ኬሚካል
ለመርጨት አመቺ አይደሉም፡፡ ስለሆነም የአቮካዶ ዛፍ ለምርት አሰባሰብ አመች ሆኖ
እንዲያድግ፣ የችግኞቹ እድገት እየጨመረ ሲሄድ ቅርፀ ቢስ ሆነው እንዳያድጉ ቅርጽ መስጠት
አስፈላጊ ነው፡፡ የአቮካዶ ችግኞች በችግኝ ጣቢያ እያሉ ጀምሮ አስፈላጊውን ቅርጽና ቅርንጫፍ
እንዲያወጡ ገረዛ ይደረግላቸዋል፡፡ ችግኞች በዋናው የተከላ ቦታ ከተተከሉ በኋላ በተለይ
በመጀመሪያዎቹ ዓመታት በተከታታይ እድገታቸውን እየተከተሉ ገረዛ ማካሄድ ያስፈልጋል፡፡
ገረዛ በሚካሄድበት ወቅት መሰረተ ግንዱና ፍሬ ሰጪው አካል ከተገናኙበት ቦታ በታች
የሚበቅሉ ቅርንጫፎች ሙሉ በሙሉ፣ ወደታች አድገው መሬት የሚነኩ ቅርንጫፎች፣ ወደላይ
ቀጥ ብለው የሚያድጉ፣ የተጠላለፉና የተጠጋጉ ቅርንጫፎች፣ በተባይና በበሽታ የተጠቁ፣
ከምርት ለቀማ በኋላ የተገነጠሉና የደረቁ ቅርንጫፎች በገረዛ መወገድ ይኖርባቸዋል፡፡ ገረዛ
የሚካሄድበት ወቅት በጥንቃቄ መመረጥ ሲኖርበት ዛፉ እረፍት ላይ በሚሆንበት ወቅት ወይም
በአብዛኛው ምርት ከተሰበሰበ በኋላ ማካሄድ ጠቃሚ ነው፡፡

13.8. የሰብል ጥበቃ
13.8.1. አረም
አቮካዶ አጭር ሥርዓተ-ሥር ስላለው አረምን ለማጥፋት በማረስ፣ በመከስከስ፣ መኮትኮት
ወይም ሌሎች መሰል መቆጣጠሪያ መንገዶች መጠቀም አይመከርም፡፡ በዛፍ ሥር ጉዝጓዝ
ማድረግ አረምን ከመቆጣጠሩም በላይ ሌሎች ጠቀሜታዎችም ይኖሩታል፡፡ ከእነዚህም
ጠቀሜታዎች መካከል የሥር አበስብስ በሽታን ለመቆጣጠር፣ የአፈር እርጥበት በትነት
እንዳይባክን ለማድረግና ውሃን ለመቆጠብ፣ የአፈርን ሙቀት ለማስተካከል፣ ወ.ዘ.ተ
የመሳሰሉት ተጠቃሾች ናቸው፡፡
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ወቅታዊ የአረም ቁጥጥር ሥራን ማከናወን ሰንባች አረሞች የፀሐይ ብርሃንን፣ የአፈር ንጥረ
ነገሮችንና የአፈር እርጥበትን በመሻማት በተክሉ ላይ አላስፈላጊ የሆነ ተጽእኖ እንዳያስከትሉ
ለመከላከል ይረዳል፡፡ በየወቅቱ ማሣን መኮትኮት ዝናብ በሚጥልበት ወቅት ወይም በመስኖ
ውሃ በሚሰጥበት ጊዜ ጥሩ የሆነ የውሃ ሥርገት እንዲኖር ይረዳል፡፡ በአቮካዶ ማሣ ውስጥ
አረምን ለመካለከል ከሚያስችሉ አሰራሮች መካከል የእርሻ መሣሪያዎችን መጠቀም፣
በሰው ጉልበት በእጅ ማረም፣ ሰብልን አሰባጥሮ መዝራት፣ ማሳን በሰብል መሸፈን፣ ጉዝጓዝ
መጠቀምና ፀረ-አረም ኬሚካችን መጠቀም የመሳሰሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ በአቮካዶ
ማሣ ውስጥ በእርሻ መሣሪያዎች በመታገዝ የአረም ቁጥጥር ሥራ በምናከናውንበት ወቅት
ሥሮቹ በአብዛኛው በላይኛው የአፈር ክፍል ውስጥ ተሰራጭተው ስለሚገኙ በመሣሪያዎቹ
እንዳይቆራረጡ ጥንቃቄ ያስፈልጋል፡፡ ሥሮቹ ከቆሰሉና ከተቆራረጡ በሥር አበስብስ በሽታ
ይጠቃሉ፡፡

13.8.2. በሽታ
በሽታ የችግኝ ሞትን፣ የግንድና የሥር መሰብሰብን፣ የቅጠል መርገፍን፣ የዛፍ ከላይ ወደታች
መድረቅን ብሎም መሞትን የሚያመጣው የፋይቶፍቶራ ሲናሞኒ የአቮካዶ ከፍተኛው ጠላት
ነው፡፡ ችግሩ አሲዳማና ውሃ ማጠንፈፍ ችግር ባለባቸው አፈሮች ላይ ይባባሳል፡፡ ስለሆነም
ውሃን በደንብ ማጠንፈፍ የሚችል አፈር መጠቀም፣ በሽታውን ለመቋቋም የሚችል የመሰረት
ግንድ ዝርያ መጠቀም፣ የመስኖ ውሃ አሰጣጥ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ፣ ከእርሻ መሣሪያዎችና
ከተላላፊዎች ላይ በኬሚካል መዝፈቂያ ተዋህስያንን ማስወገድ፣ ሜልኪስ የተባለ ፀረ- ፈንገስ
መርጨት በሽታውን ለመቀነስ እንደሚረዳ ከሌሎች ሀገሮች ልምድ ለማወቅ ተችሏል፡፡
ሌሎች አቮካዶን የሚጎዱ የፈንገስ በሽታዎች ቁጥጥር ካልተደረገባቸው ከፍተኛ ጉዳት
ያደርሳሉ፡፡ ቦርዶክስ ሚክስቸር ከሳልፈር ጋር ሊቆጣጠራቸው ይችላል፡፡ ሰንብሎች የተባለው
የቫይረስ በሽታ ፍሬን፣ ቅጠልንና ግንድን በማጥቃት ምርትን ይቀንሳል፡፡ የሚተላለፈውም
በወንዴ ዘርና ለኢሩካቤ መራቦ በምንጠቀምባቸው ተክሎች ነው፡፡

13.9. የአቮካዶ ምርት አሰባሰብ
በሞቃታማው የሐሩር አካባቢዎች አቮካዶ በአማካይ ከ5-10 ቶን/ሄ/ር ምርት ሲሰጥ በጥሩ
አሰራር ዘዴ ግን 15 ቶን/ሄ/ር እና ከዚያም በላይ ሊሰጥ ይችላል፡፡ የፍሬ መድረሻ ጊዜው እንደ
አካባቢው የአየር ንብረት፣ የዝርያው ባህሪይና የአመራረት ዘዴ ይወሰናል፡፡
አቮካዶ ከሌሎች የፍራፍሬ ዛፎች የተለየ ባህሪው ፍሬው ከዛፍ ላይ እያለ አይበስልም፡፡ ፍሬው
የሚበስለው ከዛፉ ላይ ከተለቀመ በኋላ ነው፡፡ ሳይደርሱ የተለቀሙ ፍሬዎች ደግሞ በትክክል
ካለመብሰላቸው የተነሳ ተፈላጊው ጣዕምና ቃና አይኖራቸውም፡፡ የአቮካዶ ፍሬዎች ከደረሱ
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
በኋላ በዛፍ ላይ ለሳምንት ያህል ሊቆዩ ይችላሉ፡፡ የአቮካዶ ፍሬ በአንድ ወቅት ሁሉም ሊሰበሰብ
ስለማይችል ፍሬዎቹ እንደ ደረሱ አስፈላጊውን ክትትል በማድረግ መሰብሰብ ሲኖርባቸው
በገበያ ላይም በተከታታይ አቅርቦቱ እንዲኖር ይረዳል፡፡ የአቮካዶ ፍሬው ጥራትና ሳይበላሽ
ለረጅም ጊዜ ሊቆይ የሚችለው በትክክለኛው የመሰብሰቢያ ወቅት ሲሰበሰብ ነው፡፡ የተከተበ
አቮካዶ በዘር ከሚበዛው ቀድሞ ሲደርስ አበባ ካበበበት (ከእንቡጥ) ጀምሮ በአማካይ ከ5-15
ወራት ባለው ጊዜ ውስጥ ይደርሳል፡፡
የዘይት ይዘት የፍሬ መጠንና ቀለም አቮካዶ መድረሱን ለማወቅ የሚረዱ ምልክቶች ሲሆኑ
እንደ ዝርያዎቹ ለመሰብሰብ መድረሳቸውን መለያ ምልክቶች፡· ፍሬያቸው ጥቁር የሆኑ ዝርያዎች ቀለማቸው ከአረንጓዴ ወደ ጥቁር ሲለወጥ፣
· የአረንጓዴ ፍሬ ቆዳው ወደ ቢጫነት ሲቀየርና አንፀባራቂነቱ ሲቀንስ፣
· ፍሬውን የያዘው አረንጓዴ ቅርንጫፍ ወደ ቢጫነት መልክ ሲቀየር፣
· ፍሬ በወፍራሙ ጫፍ ሲታይ ቆዳው ሲጠነክር፣ የመፍረክረክ ሁኔታ ሲያሳይ፣
· የዘሩ ሽፋን ጠቆር ያለ ቡናማ ምልክት ሲኖረው፣
· ፍሬው በውሃ ላይ ሲደረግ የደረሰው ፍሬ ሲንሳፈፍ ያልደረሰው ሲሰምጥ፣
· ፍሬዎቹን ለቅሞ በ27 ዲ.ሴ ለአንድ ሳምንት በማስቀመጥ ፍሬዎቹ ሳይጨማደዱ
ከቆዩ የደረሱ መሆኑን እንደሚያመላክት፣
· የዘይት መጠናቸው በላቦራቶሪ ሲፈተሽ 8% ከሆነ መድረሱን እንደሚያመላክት፣
በረጅም አጠና ላይ በገመድ በማሰር ፍሬውን የሚቆርጥ ቢላዋና ፍሬውን የሚቀበል መረብ
ወይም ከረጢት መጠቀም ይመከራል፡፡
አቮካዶ ከዛፉ ላይ ከተለቀመ በኋላ ፍሬዎቹን በሚገባ ማጽዳት ያስፈልጋል፡፡ ከዚያም
ፍሬዎቹን በመጠንና በጥራት ተለይተው በፕላስቲክ ወይም በእንጨት ሳጥኖች በማድረግ
ወደሚፈለጉበት አካባቢ ማጓጓዝ ይቻላል፡፡ የማቀዝቀዣ መሣሪያዎች የሚኖሩ ከሆነ እንደ
ዝርያዎቹ ባህሪያት በሚፈለገው የሙቀት ደረጃ ማቆየት ይቻላል፡፡ በአብዛኛው ፍሬዎች
ቅዝቃዜን /ብርድን መቋቋም ስለማይችሉ ከዜሮ በላይ በሆነ የሙቀት ክልል ውስጥ ማቆየት
ሲያስፈልግ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ብርድን /ቅዝቃዜን መቋቋም የሚችሉ ዝርያዎችን
በ4.4 ዲ.ሴ እንዲቆዩ ማድረግ ሲቻል ብርድን መቋቋም የማይችሉት ደግሞ ከ10-13 ዲ.ሴ
ማቆየት ይመከራል፡፡ ደርሶ የተሰበሰበ የአቮካዶ ፍሬ በ27 ዲ.ሴ ሙቀት በሣምንት ጊዜ ውስጥ
ይበስላል፡፡ ስለሆነም ብርድን መቋቋም የማይችሉት የአቮካዶ ዝርያዎች ከ10 ዲ.ሴ በታች ከቆዩ
በቅዝቃዜ ይበላሻሉ፡፡
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የአቮካዶ ምርት በሀገር ውስጥ ገበያ ላይ የሚፈለገው ፍሬው ከመብሰሉ በፊት የተሻለ የጥራት
ደረጃ ሲኖረው፣ ከበሽታ ነፃ የሆነና ፍሬው ያልበለዘውን ሲሆን ለውጭ ገበያም ፍሬው ከፍተኛ
ጥራት ያለው፣ ጥሩ አያያዝና በጥንቃቄ የታሸገ ከሆነ ብቻ ነው፡፡ የአቮካዶ ፍሬ በመፈጋፈግ
በቀላሉ ሊላጥ ወይም ሊቆስል ስለሚችል የድህረ-ምርት አያያዝ ከፍተኛ ጥንቃቄ ይፈልጋል።
የተሻለ የምርት አሰባሰብና አያያዝ የተሻለ ዋጋን ያስገኛል፡፡ በምርት ስብሰባና ማጓጓዝ ሂደት
ሊወሰዱ የሚገባቸው ጥንቃቄዎች፡F

ፍሬውን ከዛፉ ላይ ስቦ በመቁረጥ ከመሬት መልቀም የፍሬው ቆዳ ሊጎዳና ለፍሬ
አበስብስ በሽታ ጥቃት ሊያጋልጠው ስለሚችል ይህን ዘዴ አለመጠቀም፣

F

የተሻለው አማራጭ በአትክልት መቁረጫ መቀስ ፍሬውን ከያዘው ቅርንጫፍ 0.5
ሣ.ም ጠጋ ብሎ ከፍሬው ጋር አብሮ መቁረጥ፣

F

በለቀማ፣ ደረጃ በማውጣትና በሚታሸግበት ወቅት ከጥጥ የተሰራ የእጅ ጓንት
መጠቀም፣

F

ፍሬው መሬት እንዳይወድቅ በመሰብሰቢያ ከረጢት በጥንቃቄ መሰብሰብና
ፍሬውን መሬት ላይ ምንጣፍ ላይ ማስቀመጥ፣

F

የዛፉ ቁመት ረጅም ከሆነ መሰላልና ለለቀማ የሚያስፈልጉ ተስማሚ ቁሳቁሶችን
መጠቀም፣

F

በለቀማ ወቅት ሁለት ሰዎች በማሰማራት አንዱ ከዛፉ ላይ እየለቀመ በጨርቅ
ከረጢት የተሰበሰበውን ለሁለተኛው ሰው በገመድ በማቀበል ያለምንም ጉዳት
ምርቱን በመሰብሰብ በተዘጋጀ ሳጥን ማከማቸት፣

F

የፍራፍሬ መያዣ ሳጥኑ ተደራርቦ ስለሚቀመጥና ፍሬው እንዳይነካካ ሳጥኑ
ከሚፈለገው በላይ መሙላት የለበትም፣

F

የምርት መሰብሰቢያ ሳጥኖች በዛፍ ጥላ ሥር በማስቀመጥ ምርቱ በፀሐይ ጨረር
እንዳይጠቃ፣ የእርጥበት መጠኑ እንዳይቀንስና አቧራ እንዳይነካው መጠንቀቅ፣

F

የተሰበሰበው ምርት በጥላ ሥር እያለ ከፀዳ በኋላ በደረጃ ተለይቶና ታሽጎ ለገበያ
ማቅረብ፣

F

አምራቾች ውስብስብነት ወዳለው የውጭ ገበያ መሳተፍ የሚፈልጉ ከሆነ ምርቱ
ከተሰበሰበ በኋላ ተጨማሪ ልዩ እንክብካቤ ማድረግ ይኖርባቸዋል፡፡

ይኸውም፡ü
ü

ጥራቱ የተጠበቀ አንድ ዓይነት ምርት መሆኑን ማረጋገጥ፣
የማያቋርጥ አቅርቦት መኖሩን ማረጋገጥ፣
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ü

ልምድ ያላቸው የተመዘገቡ ላኪዎች ጋር ትስስር መፍጠር፣

13.10. ምርትና ምርታማነት
የአቮካዶ ምርት ከተተከለ ከሶስተኛው ወይም ከአራተኛ ዓመት በኋላ የምስራች ሲሰጥ በሰፊው
ምርት መስጠት የሚጀምረው ከስድስተኛ ዓመት በኋላ ነው፡፡ ምርቱ ከሀገር ሀገር እንዲሁም
እንደ ዝርያዎችና የዛፉ እድሜ ቢለያይም በአማካይ ከ120-150 ኩ/ል/ሄ/ር ይሰጣል፡፡ ከፍተኛ
ምርት ይሰጣል ተብሎ የሚገመተው ከ10ኛው ዓመት በኋላ ነው፡፡ ምርቱ ወደ ፍራፍሬ
ቁጥር ቢለወጥ ፉርቲ የተባለው ዝርያ በ8ኛው ዓመት 49500 ፍሬዎች በሄክታር ሲሰጥ ሀስ
የተባለው ደግሞ 87780 ፍሬዎች ይሰጣል፡፡ በአማካኝ 1875 ዛፍ በሄ/ር ተተከለ የአቮካዶ
ማሳ ተገቢዉ አሰራር ከተሰራለት በዓመት የምርታማነት ዉጤት እንደሚከተለዉ ይሆናል፤
ሠንጠረዥ 13.4
የሚጠበቅ ዓመታዉ ምርት

የዛፉ እድሜ /
በዓመት/

ኪ/ግ በዛፍ

ኩ/ል/በሄ/ር

3

3

56

4

10

187

5

20

375

6

40

625

7

80

937

8

210

1500

13.11. የድህረ-ምርት አያያዝ
ሳይደርስ የተሰበሰበ የአቮካዶ ፍሬ በአግባቡ ሊበስል አይችልም፡፡ ስለሆነም ፍሬ ከደረሰ በኋላ
መሰብሰብ ሲኖርበት በ27 ዲ.ሴ የሙቀት መጠን ክልል የሚከማች ከሆነ በአንድ ሳምንት ጊዜ
ውስጥ ይበስላል፡፡ በ5 ዲ.ሴ የሙቀት መጠን ውስጥ ከሆነ ደግሞ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ
ሲደርስ ከዚህ በታች በሆነ የሙቀት መጠን ውስጥ መከማቸት የለበትም፡፡ ከ7-10 ዲ.ሴ
ባለው ማከማቻ መጋዘን ከ3-4 ሣምንታት በማይበልጥ ጊዜ ውስጥ ፍሬው ሳይበላሽ መቆየት
ይችላል፡፡
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የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

14

2009

የአናናስ አመራረት

የአናናስ ሰብል ጠቀሜታ
አናናስ በተለያዩ ቫይታሚኖች (ኤ፣ቢ እና ሲ) እና ካልስየም የበለፀገ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ
ፋይበር በውስጡ በብዛት ስላለው ምግብ በሰውነታችን ውስጥ ቶሎ እንዲፈጭ ያደርጋል፡፡
አንጀትና ኩላት በትክክል ስራቸውን እንዲሰሩም ያግዛል፡፡ በሆዳችን ውስጥ የሚገኙ ጥቃቅንና
ጠቃሚ ኩላሊት በትክክል ስራቸውን እንዲሰሩም ያግዛል፡፡ በሆዳችን ውስጥ የሚገኙ ጥቃቅንና
ጠቃሚ ህዋሳትን ያበረታታል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ተፈጭቶ የደረቀ አናናስ በመቀቀል ቁስል
ላይ መጨመር ቁስሉ እንዲጠገን ያደርጋል፡፡
በፋብሪካ በማቀነባበር ከአናናስ ግንድ ብሮሚሊን (Bromelin) የተሰኘ ኢንዛይም ማዘጋጀት
የሚቻል ሲሆን ይህ ኢንዛይም በቆዳ ኢንዱስትሪ ቆዳን ለማለስለሻነት ይጠቅማል፡፡ ከዚህ
በተጨማሪ በቀዶ ጥገና ወቅት ለቁስል ማስታገሻነት ያገለግላል፡፡ የአናናስ ምርት ከምግብነት
ባሻገር ገቢን የሚያጎለብት ነው፡፡ ፍሬው ለአልኮልና ኮምጣጤ ስራ እንደ ጥሬዕቃነት
ያገለግላል፡፡ የተክሉ የላይኛው ክፍል ደግሞ በደረቅ ወቅት ለከብት መኖሪያነት ያገለግላል፡፡

207

የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ

14.1. የአናናስ ተክል ቅድመ-ምርት ፊዚዮሎጂ
የአናናስ ተክል ከራሚ (Perennial) ተክል ሲሆን ብሮሚላሲዬ (Bromeliaceae) ከተሠኘ ቤተሰብ
(Family) ውስጥ ይመደባል፡፡ ይህ ተክል ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘውና ጥቅም ላይ የዋለው በአሜሪካ
ሞቃታማ አከባቢዎች እንደ ሆነ ይታመናል፡፡ አናናስ ድርቅን መቋቋሙ እና መራቢያው በቀላሉ
ከቦታ ቦታ መጓጓዙ በዓለም ሞቃታማ አከባቢዎች ላይ በስፋት እንዲመረት ምክንያት ሆኗል፡ተክሉ
ቁመቱ ከ0.75-1.5 ሜ ድረስ ሊደርስና የቅርንጫፎች ስፋት (Canopy diameter ) ከ0.9-1.2 ሜ
ስፋት ሲኖረው ቅጠሉ ግን ብዙ ጊዜ ከወደ ጫፉ ሾጠጥ ያለና እስከ 100 ሴ.ሜ ርዝመት ይኖረዋል፡፡
የቅጠሉ ቀለም ሙሉ በሙሉ አረንጓዴ ወይም ከወደ መሀልና ጠርዙ አካባቢ ቀይ ሊሆን ይችላል፡፡
የአናናስ ተክል ስር አጭር (መሻሮ ቁቁቄብ) ሲሆን ከ 50 ሴ.ሜ የጠለቀ እድገት አይኖረውም፡፡ አናናስ
በሚያብብበት ወቅት ከ 100-200 የሚደርሱ አበቦች ተጠጋግተው ሲወጡ እነዚህም በአንድ ላይ
በመሆን የአናናስ ፍሬን (Compound fruit) ይሰጣሉ፡፡ የአናናስ ፍሬ በአማካይ 30 ሴ.ሜ ርዝመት
ሲኖረው ቅርፁም ሞላላ (Cylinderical) ነው፡፡

የአናናስ ተክል በተፈጥሮ የተለያዩ ቅጥያዎችን (Vegetative growths) ያበቅላል፡፡ እነሱም
ስሊፕ (Slip)፣ የጎን ሰከር (Side sucker) ክራውን (Crown) እና ራቱን ሰከር (Ratoon
sucker) በመባል ይታወቃሉ፡፡
ክራውን

ስሊፕ

← ፍሬ

ራቱን ሳከር
የጎን ሳከር
ሥዕል 23. የአናናስ ተክል ቅጥያዎች
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14.2. ተስማሚ ስነ-ምህዳር
ምንም እንኳን የአናናስ መገኛ ቦታ ሞቃታማ ቢሆንም ለተክሉ የሚያስፈልገው የአየር ንብረት
በሚፈለገው መጠን በአገራችን በሰፊው በመገኘቱ ተክሉን በስፋት ለማምረት ያስችላል፡፡
በመሆኑም ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሁኔታዎች ከተሟሉለት ጥራት ያለው ምርት ይሰጣል፡፡
እነሱም፦
የከፍታ መጠን
የአናናስ ተክል ከባህር ወለል በላይ እስከ 1800ሜ ከፍታ ድረስ ሊበቅል ይችላል፡፡ ነገር ግን
የአካባቢው ከፍታ እየጨመረና የሙቀት መጠኑ እየቀነሰ በሄደው መጠን የፍሬው ጣዕም
ይቀንሳል፤እድገቱም ዘገምተኛ ይሆናል፡፡
የሙቀት መጠን
የአናናስ ተክል ከ 20-30

የሙቀት መጠንና ውርጭ የማያጠቃው ቦታ ሊበቅል ይችላል፡፡
ነገር ግን ጥሩ ምርትና ጥራት ያለው አናናስ ምርት ለማምረት ከተፈለገ አንፃራዊ የሆነ ማታ
ዝቅተኛ የሙቀት መጠን፣ ከፍተኛ የፀሐይ ብርሃንና የሙቀት መጠኑ 21-29.5

የሆነ እንደ
ሆነ ነው፡፡ የተራዘመ የቅዝቃዜ ወቅት የአናናስን እድገት ያስተጓጉላል፣ ፍሬ ማፍሪያ ጊዜውን
ያጓትታል፣ በተጨማሪም የፍሬው ጣዕም ኮምጣጣ (Acidic) እንዲሆን ያደርገዋል፡፡
የአፈር ዓይነት
ለአናናስ ተክል አሸዋማና (Sandy) ለምነት (Loamy) ያለው የአፈር ዓይነት ተስማሚ ሲሆን
አፈሩ በትክክል የጠፈፈ (Well drained) መሆንም ይኖርበታል፡፡ ነገር ግን ከባድ (heavy)
እና ሸክላማ (Clay) አፈርና ውሃ ስለሚቋጥር ለአናናስ ተስማሚ አይደለም፡፡ አሲዳማ አፈሩ
ዓይነት ለአናናስ ተስማሚ ሲሆን የአፈሩ ኮምጣጣነት /PH / ብዙ ጊዜ ከ 4.5-5.5 ቢሆን
ይመረጣል፡፡ ምክንያቱም ይህ መጠን የአፈር ወለድ በሽታዎችን መስፋፋት ይገታል ተብሎ
ስለሚታሰብ ነው፡፡ አፈሩ የፒኤች መጠን ከ 7.0 ከበለጠ ለአናናስ እድገት ተስማሚ ስላልሆነ
አይመረጥም፡፡
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
የዝናብ መጠን
ለአናናስ ተክል ምርታማነት የዝናብ መጠን ወሳኝ ነው፡፡ ምንም እንኳን አናናስ አጭር
የደረቅ ወቅትን መቋቋም ቢችልም በዓመት ከ839-1742 ሚ.ሜ የሚያደርስ የዝናብ መጠን
ከተመጣጣነ ስርጭትና ከበቂ የአየር እርጥበት /humidity/ ጋር ያስፈልገዋል፡፡

14.3. የዝርያ አይነት
የአናናስ ዝርያዎች በአምስት የተለያዩ ክፍሎች የተከፋፈሉ ናቸው፡፡ እነሱም ከያኔ (Cayenne)፣
ኪዊን (Queen)፣ ስፓኒሽ (Spanish)፣ ብራዚሊያን (Brazilian) እና ማይፒዩር (Maipure)
የተሰኙ ናቸው፡፡ በዓለም ላይ ተፈላጊ ከሆኑት ዝርያዎች አንዱ የሆነው ስሙዝ ከያኔ (Smooth
Cayenne ) ነው፡፡ ይህ ዝርያ በጅማና በጎጀብ አካባቢ በስፋት በመመረት ላይ የሚገኝ
ሲሆን ሬድ ስፓኒሽ (Red Spanish) የተሰኘው ዝርያ ደግሞ በሲዳማና በጌዲዮ ዞን አካባቢ
በገበሬዎች በስፋት ይመረታል፡፡ ስሙዝ ከያኔ ከሌሎች ዝርያዎች በተለየ መልኩ በዓለም ገበያ
ከፍተኛ ተፈላጊነት አለው፡፡ ይህ ዝርያ ከሌሎች ዝርያዎች የሚለይበት የራሱ የሆነ መለያ
ሲኖረው ይኸውም፡- ቅጠሉ ሙሉ በሙሉ ከእሾህ ነፃ መሆኑ፣ ለፋብሪካ ምርት Canning)
ምቹ መሆኑ፣ የፍሬው መጠን ትልቅነትና ጣፋጭነት እንዲሁም ፍሬው ሲሊንደሪካል ቅርፅ
ያለው በመሆኑ ነው፡፡ የምርት መጠኑም ከሌሎች ዝርያዎች በተሻለ ከፍተኛ ነው፡፡ ከዚህ
በተጨማሪም ከስሙዝ ኪያኔም በተወሰኑ ባህሪዎች ተስሎ የተገኘው አዲስ ዝርያ በቅርቡ
በጥቅም ላይ ይውላል፡፡

14.4. የአናናስ መራቢያ ዘዴዎች
የአናናስ ተክል ከላይ የተጠቀሱትን የተለያዩ ቅጥያዎችን በመጠቀም በቀላሉ ቆርጦ በመትከል
ማራባት (ማባዛት) የሚቻል ሲሆን እነዚህም ስሊፕ (Slip) ፣የጎን ሰከር (Side sucker)፣
ክራውን (Crown)፣ እና ራቱን ሰከር (Ratoon sucker) በመባል ይታወቃሉ፡፡ ከአራቱ
የተለያዩ አካሎች ስሊፕ የተሻለ የማባዣ ዘዴ መሆኑ በጥናት ተረጋግጧል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ
በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በቲሹ-ካልቸር በአጭር ጊዜ በብዛት ማምረት ተችሏል፡፡ በጅማ ግብርና
ምርምር ማዕከል የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው 40 ሳ.ሜ ርዝመት ያለው ስሊፕ
መጠቀም የተሻለና ጥሩ ምርት እንደሚሰጥ ተረጋግጧል፡፡ ለማባዛት የተቆረጠ ስሊፕ ከ2-3
ሳምንት በፀሐይ መድረቅ/cure/ ይኖርበታል፡፡ ከተከላ የተዘጋጀና በደንብ የደረቀ ስሊፕ
ከሁለት ሳምንት በላይ ሳይተከል መቆየት የለበትም፡፡
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ሌላው የማባዣ ዘዴ ደግሞ የግንድ ቁርጥራጭ መጠቀም ነው፡፡ በዚህ ዘዴ ፍሬው
የተነሳለት የአናናስ ተክል ግንዱ ከቅጠሉ በጥንቃቄ በማላቀቅ ለሁለት ወይም ለሶስት ቀናት
ጥላ ስር እንዲደርቅ ይደረጋል፡፡ ከዚያም ግንዱን /longitudinally/ አራት ቦታ መሰንጠቅ፤
በመጨረሻም ከ15 እስከ 20 ግራም የሚመዝን ቁርጥራጭ ቢያንስ እያንዳንዱ ቁርጥራጭ
አንድ ጉጥ /bud/ ሊኖረው ይገባል/(በማዘጋጀት በተከላ ዝግጁ ማድረግ ይቻላል፡፡ በተከላ
ወቅት በሁለት ቁርጥራጭ መካከል 2.5 ሳ.ሜ ርቀት በመተው እያንዳንዱ ቁርጥራጭ 2.0
ሴ.ሜ በሆነ ውስጥ ይተከላል፤ መደቡን በገለባ ወይም በኮምፖስት መጎዝጎዝ የተሻለ ነው፡፡
ከአንድ ግንድ እስከ 50 ቁርጥራጮች /sections/ ማግኘት የሚቻል ሲሆን ከአንድ ቁራጭ
ደግሞ በ2 ዓመት ጊዜ ውስጥ ሌላ ግንድ ማግኘት ይቻላል፡፡

ስዕል 24. የአናናስ የማራቢያ አካላት

ስሊፕ (Slip):- ይህ ቅጥያ የሚበቅለው ከፍሬው ስር ከፍሬው ግንድ (Fruit stalk) ላይ
ሲሆን ብዙ ጊዜ ከስር ቆልመም ማለት ባህሪ አለው፡፡ ስሊፕን እንደ ማባዣ አካል ለመጠቀም
(Planting material) ከታሰበ ቅጥያው ከበቀለ ከ10-13 ወራት በኃላ ከእናት ግንዱ መለየት
(መገንጠል) ያስፈልጋል፡፡ አንድ ስሊፕ ከተተከለ ከ14-16 ወራት በኃላ ፍሬ ያፈራል፡፡
የጎን ሳከር (Side sucker):- ይህ ቅጥያ ከመሬት በላይ ካለ እናት ግንድ (Above ground
portion of the stem) ላይ የሚበቅል ሲሆን ለማባዣነት ከተጠቀምንበት ከ18-20 ወራት
በኃላ ፍሬ ሊሰጥ ይችላል፡፡
ክራውን (Crown) ፡- ይህ ቅጥያ የሚበቅለው ከፍሬው አናት ላይ ሲሆን ለማባዣነት ከተተከለ
ከ24 ወራት በኃላ ፍሬ ሊሰጥ ይችላል፡፡
ራቱን ሳከር (Ratoon sucker)፡- ከመሬት በታች ካለ እናት ግንድ (Mother plant) ላይ
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የሚበቅል ሲሆን ሳይቆረጥ ከተተወ ለቀጣይ ዓመት ፍሬ ይሰጣል (Ratoon crop) ፡፡ ተቆርጦ
ከተተከለ ደግሞ ከ12-14 ወራት በኃላ ያፈራል፡፡
በቲሹ-ካልቸር (ላቦራቶሪ) የማባዛት ዘዴ: ፕላንት ቲሹ-ካልቸር ማለት የተክልን ሴል(cell)፣
ቲሹ (Tissue)፣ ወይንም ኦርጋን (Organ) ከእናት ተክሉ በመለየትና የሰው ሰራሽ ምግብ
በመመገብ በላብራቶሪ ውስጥ የማሳደግ ሳይንሳዊ ጥበብ ነው።
አናናስ በተለምዶ የሚባዛው በግንጣይ (Slip) በጉንቁል (Suckers) እንዲሁም በቁንጮ
(Crown) ሲሆን ይህ የማራቢያ መንገድ የራሱ የሆኑ ድክመቶች ሲኖሩት ከነዚህም ውስጥ
የበሽታ መተላለፍ ዘግይቶ ለምርት መድረስ እንዲሁም ውስን የብዜት መጠን ይጠቀሳሉ፡፡
በመሆኑም የአናናስ ቲሹ ካልቸር ሲሰራ እነዚህን ድክመቶች ለመቅረፍና ሌሎች ተመራጭ
ባህሪያትን እንዲያካትት በማድረግ ጥቅም ላይ ሲውል ከነዚህም ውስጥ የሚከተሉት
ይገኙበታል፡ሀ. ተመሳሳይ የሆኑ ችግኞች በአጭር ጊዜና በትንሽ ቦታ በብዛት ለማባዛት
ለ. ከተለምዶ አሰራር ወጣ ባለና እጅግ ባጠረ ጊዜ የዝርያዎችን ልዩ ልዩ ባህሪያት ለመለየትና
በጥቅም ላይ ለማዋል
ሐ. ለማራቢያ የሚጠቅሙ የተለያዩ የተክል አካላትን ከበሽታ በማፅዳት ብቃትና ጥራት
ያላቸውን ችግኞች በተፈለገው ጊዜና ሠዓት ለማምረት
መ. ረጅም ጊዜን የሚጠይቁ የዝርያ ማሻሻያ መንገዶችን ለማሳጠር ይረዳል
ሠ. ወቅታዊና በተለምዶ አሰራር መንገድ ማባዛት የማይቻለውን የዲቃላ ዝርያዎች
በተፈለገው ጊዜና መጠን አባዝቶ ለማቅረብ
ረ. በመስክ ላይ የሚካሄደውን የዝርያዎች በሽታን የመከላከል ድርቅንና ጨዋማነትን
የመቋቋም ብቃት በቀላሉና በአጭር ጊዜ ለመገምገም
ሰ. የመዓዛማና የመድሃኒት ዕፅዋት ንጥረ ነገሮችን በላብራቶሪ ለማምረትና የዕፅዋቱን የንጥረ
ነገሮች የማመንጨት ብቃት ለመጨመር
ሸ. ነፃ በሆነና በተፋጠነ ሁኔታ ዕፅዋት ጀርምፕላዝም ዝውውር እንዲኖር ያስችላል፡፡
በመሆኑም ከአንድ የአናናስ ግንጣይ (Slip) ከ5 እስከ 11 ችግኞች በ45 ቀናት ውስጥ ማሳደግ
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የሚቻል ሲሆን ከአንድ ግንጣይ በመነሳት በ210 ቀናት ለመስክ ተከላ የሚደርስ 300000
ችግኝ ማዘጋጀት ይቻላል፡፡

አናናስን በቲሹ-ካልቸር የማራባት ሂደቶች

ሥዕል 25. በግሪን ሃውስ የማላመድና ለመትከል የደረሱ የአናናስ ችግኖች

14.5. የችግኝ ዝግጅት
ለተከላ የሚሆን አናናስ የማራቢያ አካል(ዘር) ስንመርጥ የሚከተሉትን መስፈርቶች መገንዘብ
አስፈላጊ ነው፡፡
· የምንመርጠው የመራቢያ አካል ከማንኛውም በሽታ የጸዳ መሆን አለበት፡፡
· የሚመረጠው የመራቢያ አካል ከታወቀ ዝርያ እናት ተክሎች መወሰድ ይኖርበታል፡፡
· የምንመርጠው የመራቢያ አካል ጥሩ የብስለት ደረጃ ሊኖረው ይገባል፡፡ ይህም ተክሉ
የተስተካከለ እድገትና አቋም እንዲኖረውና በአፈር ውስጥ ያለ በሽታንና ሌሎች
ተጽእኖዎችን እንዲቋቋም ያስችለዋል፡፡
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14.6. የተከላ ቦታ (ማሳ ዝግጅት) እና ተከላ
የአናናስ ማሳ ከተከላ በፊት በደንብ መታረስና መለስለስ ይኖርበታል፡፡ መሬቱም በተቻለ
መጠን ውሃ የማያዝል መሆን አለበት፡፡ ነገር ግን አካባቢው መጠነኛ ውሃ የመቋጠር ችግር
ካለበት እስከ 20 ሳ.ሜ የሚደርስ ከፍታ ያለው መደብ ማዘጋጀት ያስፈልጋል፡፡ የከብት ፍግና
ብስባሽ ከተከላ በፊት መጨመሩ የአፈሩን የፖታሽየም ይዘት ከማዳበሩም በላይ ጥሩ የውሃ
የማስረግ ችሎታ /drainage capacity/ እንዲኖረው ያግዛል፡፡ የሰብል ቅሪትን (Residual
plant material) ከአፈሩ ጋር መቀላቀል የአፈሩን የኦርጋኒክ መጠንና የንጥረነገር ይዘት
ያሻሽላል፡፡ ነገርግን ይህንን ቅሪት ከአፈር ጋር ማቀላቀል የሚገባው ከተከላ ከ5 ወራት በፊት
መሆን ይገባዋል ምክንያቱም ያልታሰበ ቅሪት የአናናስን ተክል ለምስጥና ለተመሳሳይ ተባዮች
ጥቃት ስለሚያጋልጠው ነው፡፡
አናናስ የሚከተለው የዝናብ ወራት ከገባ የመጀመሪያዎቹ ሳምንታት ሲሆን በመስኖ የሚለማ
ከሆነ ግን በማንኛውም ጊዜ መትከል ቢቻልም ነገር ግን የውርጭ ችግር በማይኖርበት ወቅት
መሆን ይገባዋል፡፡ የአናናስ ተከላ ጠዋትና ከሰዓት በኃላ ወደ ማታ አካባቢ የአየሩ ሁኔታ
ቀዝቀዝ ሲል ቢሆን ይመረጣል፡፡ ለተከላ የተዘጋጀ ስሊፕ ወይም ሰከር እስከ 10 ሳ.ሜ ጥልቀት
ባለው ጉድጓድ ውስጥ በመክተት አፈር ማልበስ ያስፈልጋል፡፡ ክራውንን ለመትከል ከታሰበ
ደግሞ በ5 ሴ.ሜ ጥልቀት መተከል ይኖርበታል፡፡
አናናስ በማሳ ላይ በሁለት መስመር /double row / ቢተከል የምርት መጠኑን ያሳድጋል፡፡
በመሆኑም በጅማ ግብርና ምርምር ማዕከል የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው የመትከያ
ርቀቱ 90 x 60 x 30 x 90 x 60 x 30 ሴ.ሜ (በሁለት መደብ መካከል 90፣ በመስመር
መካከል 60 እና በተክል መካከል 30 ሴ.ሜ) መጠቀም ጥሩ ውጤት አስገኝቷል፡፡ በአጠቃላይ
ግን ለፋብሪካ ምርት ለካኒንግ (Canning) የሚውል አናናስ 44,000 ተክል በሄክታር፤
ለምግብነት (Fresh consumption) የሚውል ደግሞ 60,000-70,000 ተክል በሄክታር
በመትከል ማልማት ይቻላል፡፡

14.7. የውሃ ፍላጎት እና መስኖ አጠቃቀም
የአናናስ ተክል ብዙ ጊዜ በዝናብ የሚመረት ሰብል ሲሆን አልፎ አልፎ ግን የተጨማሪ ውሃ
ለረዥም ድርቅ ወቅት ያስፈልገዋል፡፡ ምንም እንኳን በእኛ ሀገር በውሃ ፍላጎት ላይ የተሰራ
ጥናት ባይኖርም አንዳንድ የውጭ ሀገር ተሞክሮዎች እንደሚያስረዱት በደረቅ ወቅት ውሃ
ማጠጣት እንደሚገባ ያስረዳሉ፡፡ የተክሉን የውሃ ፍላጎት ለማሟላት ጉዝጓዝ (Mulches)
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መጠቀም ሌላው አማራጭ ሲሆን ለጉዝጓዝ የስንዴ ገለባ፣ የቡና ገለባ፣ ቅጠል ወዘተ
መጠቀም ይቻላል። በተመሳሳይ ሁኔታ ጅማ ላይ የቡና ገለባን በመጠቀም ከፍተኛና ጥራት
ያለው የአናናስ ምርት ማምረት ተችሏል፡፡ ነገር ግን የጉዝጓዝ የአፈር እርጥበትን ከመጠቀም
ባሻገር የአፈሩን የሙቀት መጠን ይቆጣጠራል፡፡ በተጨማሪም የአረምንና ሌሎች የበሽታ
ጥቃትን ከመከላከሉም በተጨማሪ አፈር በተተከለው ችግኝ ላይ እንዳይገባና እንዲሰበሰብው
ስለሚያደርግ ጥቅሙ የጎላ ነው፡፡

14.8. የሰብል ጥበቃ
የአረም ቁጥጥር
በአናናስ አመራረት ወቅት ካሉት መሰረታዊና ዋና ስራዎች ውስጥ የአረም ቁጥጥር አንዱ
ነው፡፡ አረም እርጥበትንና (Moisture) በአፈር ውስጥ ያለውን ማዕድን (Soil Nutrients)
ከማሻማቱ በተጨማሪ ሌሎች ነፍሳትና በሽታ አምጪ ህዋሳትን በማስጠጋት (Harboring)
በአናናስ ተክል ላይ ችግር ያስከትላል፡፡ ብዙ ጊዜ በማሳ ላይ ከሚከሰቱት አረሞች መካከል
እንግጫ (Cyprus rotundus) እና ኮችግራስ (Coach Grass) ናቸው፡፡ አረምን ለመቆጣጠር
የሚወስዱ እርምጃዎች ሲከናወኑ ለምሳሌ በመኮትኮት ላይ ጥንቃቄ መውሰድ ይገባዋል።
ምክንያቱም የአናናስ ስሮች ጥልቅ ስላልሆኑ በኩትኳቶ ጊዜ ሊጎዱ ይችላሉ፡፡ በጅማ ላይ
የተካሄደ ጥናት እንደሚያመለክተው ያልታረመ የአናናስ ማሳ በትክክል ከታረመው ማሳ ጋር
ሲነፃፀር እስከ 2 እጥፍ የምርት ማሽቆልቆል ያስከትላል፡፡ ጥናቱ ጨምሮ እንዳመለከተው
አረምን ለመቆጣጠር ያልበሰበሰ የቡና ገለባ (Non decomposed coffee husk) እንደ
ጉዝጓዝ መጠቀምና በመደብ መካከል ያለውን ሰፊ ቦታ ደግሞ እንደ አደንጓሬ ያሉ ሰብሎችን
በመዝራት መጠቀም ጥሩ ውጤት ያስገኛል፡፡ አረምን ለመከላከል የሚከተሉትን እርምጃዎች
መውሰድ ያስፈልጋል፡፡
v አረምን ከማበቡ በፊት ነቅሎ ከማሳ ውስጥ ማስወገድ፤
v ንፁህ ዘር መጠቀም፤
v ማሳን በሚገባ ደጋግሞ ማረስ ለአረሙ አመቺ ያልሆነ ሁኔታን መፍጠር፤
v በማሳው አካባቢ ለጥገኛ አረም መራቢያ የሆኑ ሰብሎችንና ሌሎች ዕፅዋቶችን
በሚገባ ማስወገድ፤
v ኬሚካል መጠቀም፤
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14.9. በሽታና ተባይ ቁጥጥር
ከአናናስ ከ25-40% ያለው የምርት ብክነት መንስኤ በዓረም፣ በበሽታ እና በተባይ እንደሆነ
የተለያዩ ጥናቶች ያመለክታሉ፡፡ በመሆኑም ምርትና ምርታማነት ከመቀነስ አንፃር የአረም፣
የበሽታ እና የተባይ መኖር ከፍተኛ ጉዳት ስላለው እነዚህን መቆጣጠር የምርት ብክነትን
ከመቀነስና ምርታማነት ከማሳደግ አኳያ ትልቅ ፋይዳ አለው፡፡ በአገራችን ዋና ዋና አናናስን
የሚያጠቁ ተባዮችና በሽታዎች የሚከተሉት ናቸው፡፡
ኔማቶድስ (Nematodes)
ይህ ተባይ የአናናስ ተክልን እድገት በማቀጨጭ ምርቱን ይቀንሳል፡፡ የኔማቶድን ጥቃት
ለመቀነስ አፈሩን በፀረ - ተባይ መድኃኒት መርጨት፣ የማባዣ በተገቢው መንገድ ማዘጋጀትና፣
ሰብልን ማፈራረቅ (Crop rotation) ዋና ዋና መከላከያ መንገዶች ናቸው፡፡
ሚሊበግ /ቅጠል አጠ ው ለግ/ (Mealy bugs)
ይህ በሽታ በአናናስ ላይ ከሚከሰቱ ዋና ዋና በሽታዎች አንዱ ሲሆን በሽታው የሚተላለፈውም
ሚሊ በግ በተሰኘች ተባይ ነው፡፡ ጉዳቱ የሚያከትለውም ቅጠሉን በማጥቃት ተክሉ
እንዲጠወልግ ማድረግ ሲሆን በዚህ በሽታ የተጠቃ ተክል ቅጠሉ ወደ ብርቱካናማ ቡኒ ቀለም
ይለወጣል፡፡ የዚህን በሽታ ጥቃት ለመቀነስ ከተከላ በፊት የማብዣ አካላትን ከጤነኛ እናት
ተክል መሰብሰብ፣የተሰበሰቡትን የማብዣ አካላት በተገቢው መንገድ ፀሐይ ላይ ማድረቅ፣
ከአካላቱ ስር የሚገኙትን ቡናማ ቅጠሎች ማስወገድና ጉንዳንና ሚሊበግን መቆጣጠር
ያስፈልጋል፡፡
ኸርትሮት
ይህ በሽታ ፋይቶፍተራ (Phytoptera) በተባለ ፈንገስ አማካኝነት የሚከሰት ሲሆን ብዙ ጊዜ
ረዘም ያለ እርጥበት በሚኖርበት ቦታና አፈሩ ውሃ በሚቋጥርበት አካባቢ ይከሰታል። በዚህ
በሽታ የተጠቃ የአናናስ ተክል ቅጠሉ ወደ ቢጫማ አረንጓዴ (Yellowish green)፣ የቅጠሉ
ጫፍም ደግሞ ቡኒ ይሆናል፡፡ ቀስ በቀስ የቅጠሉ ስር ደግሞ የመበስበስ ባህሪ ያሳይና መጥፎ
ሽታ ያመጣል እንዲሁም በቀላሉ ይነቀላል፡፡ ጥቃቱን ለመቀነስ የማባዣ አካላት በንፅህና
ማዘጋጀት፣ የአፈሩን ውሃ የማሳለፍ አቅም (Drainage capacity) ማጎልበትና ኮፐር ፀረፈንገስ መድኃኒቶችን መጠቀም ያስፈልጋል፡፡
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ብላክ ሮት
ይህ በሽታ የሚተላለፈው በፈንገስ ሲሆን የሚያጠቃው ፍሬውን ነው፡፡ የጥቃቱ መጠን
የሚወሰነው በፍሬ ስብሰባ (Harvesting) እና በድህረ-ምርት አያዝ ወቅት በሚደርስ የፍሬ
ላይ ጉዳት ነው፡፡ ይህ በሽታ በመስክ ላይ ብዙ ጊዜ አይከሰትም፤ ፍሬው ከተሰበሰበ በኃላ ግን
ከመጠን በላይ በበሰሉ (Over ripe fruits) ፍሬዎች ላይ በብዛት ይከሰታል፡፡ የዚህን በሽታ
ጥቃት ለመቀነስ የሚቻለው በተቻለ መጠን በፍሬ ስብሰባ ወቅትና በድህረ-ምርት አያያዝ
ጊዜ ፍሬው እንዳይጎዳ ጥረት ማድረግና ፀረ - ፈንገስ መድኃኒት መርጨት ያስፈልጋል፡፡
የተሰበሰበውን ፍሬ ቤንዞይክ አሲድ ውስጥ ለ6-12 ሰዓት መንከር ውጤት ያስገኛል፡፡
የፀሐይ ግርፋት (Sun scaled)
ይህ ሁኔታ የሚከሰተው የአናናስ ፍሬ ለቀጥተኛ የፀሐይ ጨረር ለረጅም ጊዜ በሚጋለጥበት
ወቅት ሲሆን በዚህ ወቅት ለፀሐይ የተጋለጡ የፍሬው ህዋሳት ይጎዳሉ፡፡ ይህን ጥቃት
መቆጣጠር የሚቻለው ወደ ፀሐይ የሚጋደሙ ፍሬዎችን በጥንቃቄ መደገፍ፣ በሙዝ ወይንም
በራሱ ተክል ቅጠል ማልበስ ወይም መሸፈን ያስፈልጋል፡፡
ቺሊንግ ኢንጁሪ (Chilling injury)
ይህ ችግር የሚከሰተው ፍሬው ከተሰበሰበና በቀዝቃዛ ቦታ (ፍሪጅ) ውስጥ ከተቀመጠ ነው፡፡
ለዚህ ችግር የሚጋለጡ ፍሬዎች በአብዛኛው የስኳር መጠናቸው (Sugar content) ዝቅተኛ
የሆኑ ፍሬዎች ናቸው፡፡ የቅድመ-ምርት ጥላ (Pre-harvest over shading) መብዛት፣
የድህረ-ምርትና የቅድመ ምርት ዝቅተኛ የሙቀት መጠንና፣ የምርት ወቅት አነስተኛ የፖታሽ
ንጥረነገር እጥረት ለችግሩ መባባስ አይነተኛ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ፡፡ ችግሩን ለመቀነስ
በማምረት ሂደት ጥላ እንዳይኖር ማድረግ፣ የአፈሩን የፖታሽ መጠን እንዲጨምር ማድረግና
ፍሬው ከቀዝቀዛ ክፍል (Cold store) እንደ ወጣ ሙቀት እንዲያገኝ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡

14.10. የማዳበሪያ አጠቃቀም
ብዙ ጊዜ የማዳበሪያ አጠቃቀም የሚወሰነው በአፈሩ ለምነት ጠባይና (Soil nutrient
status) በተተከለው ዝርያ ዓይነት ነው፡፡ ነገር ግን በአጠቃላይ የአናናስ ተክል 40 ቶን
ምርት ለመስጠት እስከ 123ኪ.ግ ናይትሮጂን፣ 33 ኪ.ግ ፎስፈረስ እና 308 ኪ.ግ ፖታሽየም
በሄክታር መጠቀም ያስፈልጋል፡፡ ፖታሽና ናይትሮጂን በብዛት ከሚያስፈልጉ ንጥረ ነገሮች
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ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ የአናናስ ተክል ከተተከለ እስከ 5 ወራት ዝቅተኛ የማዳበሪያ መጠን
ያስፈልጋል፡፡ ከ5ኛ ወር በኃላ ግን የማዳበሪያ ፍላጎቱ ይጨምራል፡፡ አናናስ ከማበቡ ከ2-4
ወራት በፊት ደግሞ የማዳበሪያ ፍላጎቱ ከፍተና ደረጃ ይደርሳል፡፡ ፖታሽ የሚጨመረው
ከተከላ በፊት ሲሆን ይህም የተክሉን ስር በደንብ ያሳድገዋል፡፡ ናይትሮጂን ደግሞ በአንድ
ጊዜ ከመስጠት ይልቅ ከፋፍሎ (Split application) መጨመር ብክነት ከመቀነሱም በላይ
ጠቀሜታውን ይጨምራል፡፡ የመጨረሻውም የናይትሮጂን ማዳበሪያ ጭመራ የአናናስ ተክል
አበባ ከማበቡ በሁለት ወራት አስቀድሞ መከናወን ይኖርበታል፡፡ የከብት ብስባሽ፣ የተክል
ቅሪትና፣ ኮምፖስት በመጠቀም የማዳበሪያ ፍላጎትን በከፊል ከሟሟላቱ በተጨማሪ ቀስ በቀስ
ለተክሉ ንጥረ ነገሮችን በተፈላጊው መጠን ይሰጠዋል፡፡

14.11. የራቱን ተክል አጠቃቀም (Ratooning)
ከአናናስ ተክል የመጀመሪያው ፍሬ ከተሰበሰበ በኃላ ለቀጣዩ ዓመት (ምርት ዘመን) ፍሬ
የሚገኘው ከእናት ተክሉ ግንድ ከሚወጣ ቅጥያ (ሰከር) ነው፡፡ በዚህ ሂደት እስከ 40 ራቱን
ድረስ መቀጠል እንደሚችል አንዳንድ የውጭ ሀገር ተሞክሮዎች ያሳያሉ፡፡ ነገር ግን እስከ ስንት
ራቱን መቀጠል ይገባዋል የሚለው ጥያቄ ከአፈሩ የኔማቶድ ጥቃት ጋር ይያያዛል፡፡ ኔማቶድ
በብዛት በሚያጠቃው አካባቢ ከአንድ በላይ ራቱን መጠቀም አይመከርም፡፡
ከዚህ ጋር በተያያዘ የቅጥያ ቁጥርን ማሳሳት አስፈላጊ ተግባር ነው፡፡ በጅማ ግብርና ምርምር
ማዕከል የተከናወነ ጥናት እንደሚያመለክተው ሁለት ስሊፕና አንድ ሰከር ብቻ በመተው
ሌሎች ቅጥያዎችን ማስወገድ ጥሩ ውጤት ማግኘት እንደሚቻል ተረጋግጧል፡፡ ይህ ቅጥያ
የማሳሳት ተግባር ጥራት ያለው የአናናስ ፍሬ (በክብደትና በመጠን) ከማስገኘቱም ባሻገር
ለቀጣይ የምርት ዘመን ከአንድ ተክል ሁለት (ስሊፕ) የማባዣ አካል ለማግኘት ያስችላል፡፡

14.12. የምርት አሰባሰብ
የአናናስ ፍሬ እንደ ገበያ ርቀትና የመጓጓዣ አይነት በተለያየ የብስለት (Ripening stage) ደረጃ
ሊሰበሰብ ይችላል፡፡ ለውጭ ሀገር ገበያ የታሰበ ምርት፤ በመርከብ የሚጓጓዝ ከሆነ፤ የብስለት
ደረጃ በአየር ለሚጓጓዝ ደግሞ 2/3-2/4 የብስለት ደረጃ ላይ ያለ ፍሬ መሰብሰብ ያስፈልጋል፡፡
በጠቅላላው ቅርበት ላለው የአካባቢ ገበያ (Near Local market) የታሰበ ከሆነ ሙሉ
የብስለት ደረጃ ላይ፤ራቅ ላለ ገበያ (Distant Local market) ደግሞ ከ75-80% የብስለት
ደረጃ ላይ መሰብሰብ አለበት፡፡ የአናናስ ፍሬ በሚሰበሰብበት ወቅት ፍሬው እንዳይጎዳ ከፍተኛ
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ጥንቃቄ መደረግ ይኖርበታል፡፡ ፍሬውን ከግንዱ ለመቁረጥ የሾለ ቢላ መጠቀምና ከ5-7 ሳ.ሜ
የፍሬው ግንድ (Fruit stalk) በመተው መቁረጥ ይገባል፡፡ ለፋብሪካ (ካኒንግ) የሚሆን ፍሬ
የሚቆረጠው ግን ሙሉ በሙሉ ከበሰለ በኃላ ነው፡፡
በአጠቃላይ የአናናስ ፍሬ ለመሰብሰብ መድረሱ የሚታወቀው የፍሬው ቀለም ወደ ቢጫነት
ሲለወጥ፣ ፍሬው ላይ ያሉት አይኖች ጠፍጣፋነትና (Eye flatness) የፍሬው የስኳር መጠን
(Total soluble Solids) ቢያንስ 12

ሲሆን ነው፡፡

የተሰበሰቡትን የአናናስ ፍሬዎች በየደረጃው የመለየት (ግሬዲንግ) ስራ ማከናወን ይገባል፡፡
ብዙ ጊዜ የመለየት ስራ የሚከናወነው በፍሬው የውጫዊ ገፅታ /Physical apparence/ ነው፡፡
እነዚህም የፍሬዎቹ መጠንና ቅርፅ፣ የብስለት ደረጃ፣ ቀለም ጥንካሬና ያልተጎዱ መሆን ዋነኞቹ
ናቸው፡፡

14.12.1. የምርት ጥራት ሁኔታ
የአናናስ የምርት ጥራት በተለያዩ ምክንቶች ማለትም በተክሉ ዝርያ፤ በተክሉ እድሜ፤በማሳ
እንክብካቤና በአፈሩ ለምነትና በአካባቢዉ የአየር ንብረት፤ በበሽታና ተባይ ወ.ዘ.ተ. ይወሰናል፡፡
በሌላ በኩል ደግሞ ፍሬዉ በጣም የበሰለና መጠነኛ ጉዳት የደረሰበት ከሆነ ጥራቱ የተጓደለ
ስለሚሆን ለአካባቢ ገበያ ማቅረብ ወይም ወዲያዉኑ ጥቅም ላይ ማዋል የተሻለ አማራጭ
ነዉ፡፡

14.12.2. የአናናስ ድህረ-ምርት አያያዝ
የአናናስ ምርት በይዘቱ ሕይወት ያለው ነገር በመሆኑ ከዋናው ተክል ከተለየ ጊዜ አንስቶ
ለተጠቃሚ እስኪደርስ ድረስ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል፡፡ የፍራፍሬ ምርት አያያዝ
የሚጀምረው ምርቱን ከመሰብሰብ ጀምሮ ስለሆነ ምርት ከመሰብሰብ እስከ ተፈለገበት ቦታ
እስኪደርስ ድረስ ከፍተኛ ትኩረት ያሻዋል፡፡ በአጠቃላይ ይህን ማድረግ ከተቻለ፤ ከተክሉ
ብሎም ከዘርፉ የሚገኘውን ጠቀሜታ/ገቢ/ በትክክል ማግኘት ስለሚቻል የሀገርንም ኢኮኖሚ
ያሳድጋል፡፡
Ø የአናናስ ድህረ ምርት አያያዝ ስንል የሚከተሉትን የአያያዝ ስርዓቶችን
ያጠቃልላል፤
Ø ምርትን ማከማቸት፤
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v ምርትን ማሸግ፤
v ምርትን ማጓጓዝ፤
v የምርት ግብይት
14.12.2.1. ምርት ማከማቸት
የምርት ክምችት፡ ማለት ምርት ከማሳ እንደ ተሰበሰበ ጥራቱን በጠበቀ ሁኔታ የምናቆይበት
ሂደት ነው፡፡ ዓላማውም፦ የምርት ብክነትን ለመቀነስ ነው (እንዳይጎዳና ብዙ ውሃ
እንዳይወጣው)፤ ጥራት ያለው ምርት ለገበያ ለማቅረብ፤ የገበያን ሁኔታን ለማረጋጋትና ብዙ
ርቀትን ሳይበላሽ ለማጓጓጉዝ ነው፡፡
የአናናስ ምርትን ለማከማቸት የአካባቢው የሙቀት መጠን ከ7.5-12oCየሆነና እርጥበቱ
(Relative humidity) ከ70-90% የሚደርስ ማከማቻ ጥራቱን ጠብቆ እንዲቆይ ያደርገዋል።
በሞቃታማ አካባቢ (Tropical climates) አናናስን ከ710-13oC ሙቀት መጠን ባለው ቦታ
በማስቀመጥ ሳይበላሽ እስከ 20 ቀን ማከማቸት ይቻላል፡፡ በአጠቃላይ የአናናስን ምርት
በምናከማችበት ጊዜ የሚከተሉትን ጥንቃቄዎች ማድረግ ያስፈልጋል፦
v የምናከማችበት እቃዎች በተቻለ መጠን ከበሽታ የጸዱ መሆን አለባቸው፡፡
v ተመሳሳይ ጥራትና የብስለት ደረጃ ያላቸው ምርቶች በአንድ ላይ ማስቀመጥ
v ከማሳ ላይ የተወሰዱ ምርቶች ሙቀታቸው ከፍተኛ ስለሆነ ከመከማቸታቸው በፊት
እንዲቀዘቅዙ ማደረግ (pre-cooling)
v በማከማቻው ቦታ በአግባቡ መደርደርና ማገለባበጥ
v ዝቅተኛ የሆነውን የሙቀት መጠን(10-150C) መጠቀም
ከዚህ በላይ የተጠቀሱትን ሁኔታዎች ለሟሟላት በዓለማችን የተለያዩ የአናናስ ማከማቻ
ዘዴዎች አሉ። ከነዚህም ውስጥ፡v ዝቅተኛ በሆነ የአየር ሁኔታ ማከማቸት፤
v የአካባቢን የአየር ግፊት እና ጨረርን በመቆጣጠር ማከማቸት፤
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v ኬሚካልን በመጠቀም ማከማቸት፤
v የካርቦን ዳይኦክሳይድን እና የኢቲሊን መጠንን በመቀነስ ማከማቸት ናቸው፡፡
14.12.2.2. ምርትን ማሸግ
ማሸግ፦ ማለት የተሰበሰበን ትኩስ የአናናስ ምርት በጥራትና በደረጃ ለይቶ ማስቀመጥ ማለት
ሲሆን የዚህ አሰራር ዋና ጥቅም ምርቱ ጥራቱን ጠብቆ ለተጠቃሚው እንዲደርስ ማድረግና
በጉዞ ወቅት ጉዳት እንዳይደርስበት ማድረግ ነው፡፡
የአናናስን ምርት በማሸግ ሂደት የሚከተሉትን ነገሮች መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡
v ሊገኙ የሚችሉና የምርቱን ጥራት የሚጠብቁ ማሸጊያ ዕቃዎቹን መጠቀም
v ምርቱ ለበሽታ እንዳይጋለጥና ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ የማሸጊያ ዕቃዎቹ ሙቀትንና
እርጥበትን የማይስቡ መሆን አለባቸው፡፡
v በእያንዳንዱ የታሸገ የአናናስ ምርት ላይ፡የዝርያው ዓይነት፣ መቼና የት ሃገር እንደ
ተመረተ፤ እና ዋነኛ መለያውና የምርቱ ጥራት ማረጋገጫው ግልጽ ባለ ሁኔታ
መለጠፍ አለበት፡፡
14.12.2.3. ምርትን ማጓጓዝ
v ምርቱ በመኪና/በጭነት፤በአውሮፕላን እና በመርከብ ሊጓጓዝ ይችላል፡፡
v ምርቱ ከመጓጓዙ በፊት መቀዝቀዝ ስላለበት ጉዞ እስኪጀምር ድረስ በማቀዝቀዣ
ውስጥ እንዲቀዘቅዝ መደረግ አለበት፡፡
v በተጨማሪም ምርቱን ከቀን ይልቅ በማታ ቢጓጓዝ ትኩስ ምርት ለገበያ ለማቅረብና
የምርቱን የመበላሸት እድል ይቀንሳል፡፡
በአጠቃላይ የአናናስ ምርት ሲጓጓዝ ሊወሰዱ የሚገቡ ጥንቃቄዎች፦
v ብዙ ርቀት ለማጓጓዝ ማቀዝቀዣ ያላቸውን መኪናዎች መጠቀም፤
v ምርቱን ደረጃውን በጠበቀ ማሸጊያ ማሸግ፤
v በጣም የበሰለ ምርት ለሩቅ ገበያ ወይንም ከሌሎች ጋር አለመቀላቀል፤
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v ብስለትን ለመቆጣጠር የሚረዱ ሆርሞኖችን መጠቀም፤
v ንጽህናቸውን የተጠበቁ መኪናዎችና የማሸጊያ መሳሪያዎችን መጠቀም፡፡
v ምርትን ከማጓጓዛችን በፊት የሚረከቡ አካላትን አድራሻና መቼ ምርቱ
እንደሚደርስ ማረጋገጥ፤
v በእያንዳንዱ ማሸጊያ የሚቀመጡ ምርቶች እንዳይንቀሳቀሱ ጥንቃቄ ማድረግ
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የአፕል አመራረት

የአፕል ሰብል ጠቀሜታ
አፕል ጥሩ መዓዛ ያለውና ጣፋጭ የደጋ ፍራፍሬ ዓይነት ነው፡፡ በተለያዩ ንጥረ-ምግብ
ይዘቶች የተሞላ ሲሆን በተለይም ቫይታሚን ኤ፣ቢ፣ ኢ፣ ሲ፣ ሲፎሊክ አሲድ የመሳሰሉትን
እንደ ካልሲየም ፖታሲየም፣ ፎስፈረስ እና ናይትሮጅን የመሳሰሉ ማዕድናትንና የተለያዩ
የአንቲ-ኦክሲደንት ውህዶችን የያዘ ነው፡፡ በዚህም ምክንያት የማይፈለጉ የፋት ጥርቅሞችን
ከሠውነታችን ውስጥ በማሥወገድ፣ የተለያዩ በሽታዎችን የመከላከል አቅሙ ከፍተኛ ነው፡፡
አፕል ፍሩክቶስ የተባለውን የተፈጥሮ ስኳር በመያዙ በምግብ መፈጨት ሥርዓት ውስጥ
ኢንሱሊን አይጠቀምም፡፡ ሥለሆነም በተለይ የስኳር ህሙማን እንዲመገቡት የሚመከር
የፍራፍሬ ዓይነት ነው፡፡
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15.1. ተስማሚ ስነ-ምህዳር
አፕል በቀዝቃዛ የአየር ንብረት ክልል ውስጥ በሚገኙ ሀገራት የሚበቅል የፍራፍሬ ዓይነት
ቢሆንም እንደ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ህንድና የመሳሰሉት ባሉ በህሩር ክልል በሚገኙ ከፍተኛ
ቦታዎችም ጥሩ ምርት እንደሚያስገኝ ጥናቶች ያመለክታሉ፡፡ የአፕል ዝርየዎች ከ 7 -12 ዲግሪ
ሴንቲ ግሬድ ባለው ልከ-ሙቀት በቅዝቃዜ ፍላጎታቸው በሦስት ዋና ዋና ክፍሎች ይመደባሉ፡፡
ይኸውም ዝቅተኛ የቅዝቃዜ ፍላጎት ያላቸው (200-450 የቅዝቃዜ ሠዓት) ለምሳሌ አና፣
ዶርሴት ጎልደን፣ ሲፒ-92፤ ፕሪንሲሳ ሲሆኑ በሐገራችን ከባህር ወለል በላይ 2000-2600
ሜትር ከፍታ ላይ ጥሩ ምርት መስጠት ይችላሉ፡፡ መካከለኛ የቅዝቃዜ ፍላጎት (500-800
የቅዝቃዜ ሠዓት) ያላቸው ዝርያዎች ግራኒ ስሚዝ፣ ፉጂ፣ ዊንተር ባናና ፣ ጆና ጎሬድ ፣ ጆና ጎልድ
ሲሆኑ ከባህር ወለል በላይ 2800- 3000 ሜትር ከፍታ ላይ ጥሩ ምርት ማስገኘት ይችላሉ፡፡
እንዲሁም ከፍተኛ የቅዝቃዜ ፍላጎት (ከ 850 በላይ የቅዝቃዜ ሠዓት) የሚያስፈልጋቸው
ናቸው፡፡ በመሆኑም በሀገራችን ዝቅተኛ የቅዝቃዜ ፍላጎት ያላቸው ዝርያዎች የክረምቱን
የቅዝቃዜ ወቅት ተጠቅመው ከሐምሌ አጋማሽ ጀምረው ከሽልብታ የሚነቁ ሲሆን መካከለኛ
የቅዝቃዜ ፍላጎት ያላቸው ዝርያዎች ደግሞ እስከ ጥቅምት ሊቆዩ ይችላሉ፡፡ ይሁንና አፕልን
ጨምሮ ሌሎች የደጋ ፍራፍሬዎች ከቅዝቃዜ በተጨማሪ ፍሬ ለማፍራትና ለመብሠል ሙቀት
ያስፈልጋቸዋል እንዲሁም የፀሀይ ብርሀን ከፍተኛ ምርት ለመስጠትና ትክክለኛውን የፍሬ
ቀለም ለማውጣት አስተዋጽኦ አለው፡፡
የአፕል ተክል በየትኛውም የአፈር አይነት የሚበቅል ቢሆንም ለጥሩ ምርትና ዕድገት ግን
ቀላልና አሸዋ ቀመስ፣ ለም የሆነ፣ ጥልቀት ያለው እንዲሁም ውሃ የማይቋጥርና ኮምጣጣነቱ
5.5-6.5 ቢሆን ይመረጣል፡፡ ነገር ግን በሌሎች የአፈር ዓይነቶችም እንደ አስፈላጊነቱ ፍግ/
ኮምፖስት፣ ኖራና አሸዋ በመጨመር አሻሽሎ መትከል ይቻላል፡፡

15.2. የአፕል ዝርያዎች
አብዛኛዎቹ የአፕል ዝርያዎች በተፈጥሮአቸው ብቻቸውን ቢተከሉ በሙሉ አቅማቸው ምርት
የማይሠጡና ጭራሹኑ ፍሬ ላያፈሩ የሚችሉ ናቸው፡፡ ይህም ማለት ከሌላ ዝርያ የወንዴ
ዘር ያስፈልጋቸዋል፡፡ ለምሳሌ አና የተባለው ዝርያ በሃገራችን የሚመረትና የሚታወቅም
ሲሆን በሙሉ አቅሙ ፍሬ ለማፍራት ከዝርያው ተቀራራቢ የቅዝቃዜ ፍላጎትና በተመሳሳይ
ጊዜ የሚያብብና የወንዴ ዘር መስጠት የሚችል የአፕል ዝርያ አብሮ መትከል ያስፈልጋል።
(ዝርያዎቹ ኢነሽመር፤ዶረሴት ጎለደን፤ፐሪንሲሳ እና CP-92) ናቸው፡፡ አዳቃይ ተብለው
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የተተከሉትም ምርት ስለሚሰጡ ለሦስት መስመር አና አንድ መሥመር አዳቃይ ቢተከል ጥሩ
ነው፡፡ ሌላው ትኩረት ሊሠጠው የሚገባው ጉዳይ ዝርያዎች የሚተከሉበትን አካባቢ ከባህር
ወለል በላይ ያላቸውን ከፍታና የቅዝቃዜ መጠን ማወቅ ተስማሚ ዝርያዎችን መትከል ተገቢ
ነው፡፡ የመሠረተ- ግንድ ዝርያ መምረጥም አንዱ ትኩረት ሊሠጥበት የሚገባ ወሳኝ ሥራ
በመሆኑ የሚከተሉትን ዝርያዎች እንደ አስፈላጊነታቸው መምረጥ ያስፈልጋል፡

15.3. የአፕል አመራረት ዘዴዎች
የደጋ ፍራፍሬ ችግኝ ማባዣ ቦታ መረጣ ለችግኝ ዝግጅት የሚያስፈልጉ የሚከተሉትን
መመዘኛዎችን የሚያሟላ መሆን አለበት፡፡
Ø አፈሩ በቀላሉ ለስራ አመች የሆነ መረሬ ያልሆነ፣ ለምነትና ጥልቀት ያለው
Ø የማያቋርጥ የውሃ ምንጭ በአካባቢው ሊገኝ የሚችልበት
Ø ለከፍተኛ ነፋስና ውርጭ ያልተጋለጠ
Ø ኮምፖስትና ፍግ በአካባቢው ሊገኝ ወይም ማዘጋጀት የሚቻልበት መሆን አለበት
በአጠቃላይ አንድ የደጋ ፍራፍሬ ችግኝ ማባዥ ጣቢያ ሶስት ዋና ዋና ብሎኮች ሊኖሩት ይገባል፡፡
ይህም የፍሬ ሰጪ አካል ማባዥ ፣ የመሰረተ ግንድ ማባዣ እና የመክተቢያ ብሎክ ናቸዉ፡፡
ማሣውን ደጋግሞና አገላብጦ እስኪለሰልስ ማዘጋጀት ጉቶና ትላልቅ ድንጋዮች ካሉ ከማሳው
ውስጥ ማስወገድ የፍሬ ሰጪ አካልና መስረተ ግንድ ማባዥ ቦታ ለይቶ መቀየስ እንደሚባዛው
የችግኝ መጠንና የማሳው ስፋት አንድ ሜትር ስፋት ያላቸው መደቦችን ማዘጋጀት የመስክ
ፕላን ማውጣት እና በቀጣይ ለሚዘጋጀው ችግኝ ፍሬ ሰጪ አካልና መሰረተ ግንድ የሚሆኑ
እናት ዛፎችን ከሚፈለገው ዝርያ መትከል፣ የዝርያዎችን ስም መለያ ምልክት በየዝርያዎቹ
ፊትለፊት ማስቀመጥና መንከባከብ ያስፈልጋል፡፡
የአፕልን ችግኝ የማራባት ዘዴ
አፕል በቀላሉ ሥር ለማውጣት ከሚቸገሩ የተክል አይነቶች አንዱ ነው፡፡ ሆኖም በተለያዩ
ዘዴዎች ሊበዛ ይችላል፡፡ሥር ያለው ቅጥያ ከመሠረተ-ግንዱ ይወሠዳል፡፡ ሥር ያለውን
መሠረተ-ግንድ በተዘጋጀው መደብ ላይ ተተክሎ 50 ሳንቲ ሜትር ካደገ በኋላ ችግኙን በመደብ
ላይ በማጋደምና አፈር በማልበስ (layering) ወይም ከተተከለ ከአንድ አመት በኋላ ወደ መሬት
እስከ 5 ሴንቲ ሜትር በመቁረጥና አፈር በማስታቀፍ (stooling) ከጎን ስር ያላቸው በርካታ
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
ቅጥያዎች እንዲወጡ ማድረግ ይቻላል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የአፕል መሠረተ-ግንድ በብዛት
ለማግኘት በቲሹ ካልቸር የማባዣ ዘዴ መጠቀም ይቻላል፡፡ የአፕል ችግኝ የማያቋርጥ የውሃ
ምንጭ ባለባቸው ቦታዎች በማንኛውም ጊዜ ተተክለው አመቱን ሙሉ ማባዛት ይቻላል፡፡
ችግኝ ማዛመትና ተከላ
ከላይ በተጠቀሡት መንገዶች የተባዛው መሠረተ-ግንድ 35-50 ሴንቲ ሜትር ቁመት ሲኖረው
ሥሩ እንዳይጎዳ ጥንቃቄ በማድረግ ከእናት ዛፉ እየገነጠሉ በ 50 ሴንቲ ሜትር እርቀት ለችግኝ
ማባዣ ተብሎ ወደ ተዘጋጀው መደብ ማዛወርና ለከተባ እስከሚደርስ እንክብካቤ ማድረግ
ያስፈልጋል፡፡ የእርሳስ ቅርጽ ውፍረት ሲኖራቸውና ለከተባ ሲደርሱ ከመሬት 30 ሲንቲ ሜትር
ከፍ ብሎ መክተብ ያስፈልጋል፡፡ የከተባ ዋናው አስፈላጊነት የአፕሉ ዛፍ በጣም እንዳያድግ
እያንዳንዱ ዝርያ የራሱን ዝርያ /የእናቱን ባህሪ ይዞ ጥሩ ምርት እንዲሰጥና ፈጥኖ ምርት
እንዲገባ ለእንክብካቤ አመቺ እንዲሆን ለማድረግ ሲሆን የመሰረተ ግንዱ አይነት /ዝርያ ለፍሬ
ሰጪ አካሉ ተስማሚነቱ የተረጋገጠና እንደ አካባቢው ሁኔታ ተመርጦ መሆን አለበት፡፡
ለከተባ የሚሆነው እንቡጥ ዛፉ በሽልብታ ላይ እያለ / Dormancy/ ገና የሚወጣ እንቡጥ
ከመፈንዳቱ በፊት መሆን አለበት፡፡ በአገራችንም በአብዛኛው ደጋማ ክፍል ከመስከረም እስከ
ታህሳስ ባለው ጊዜ ሲሆን በተለያዩ አካባቢዎች ዛፉን ከእንቅልፉ ሊያነቃ የሚችለው የቅዝቃዜ
ጊዜና ቆይታ ሊለያይ ስለሚችል መከታተል ያስፈልጋል፡፡ እያንዳንዱን ችግኝ በምንከትብበት
ወቅት/የፍሬ ሰጪው አካል ከመሰረተ ግንዱ ስናገናኛው /በትክክል በተገቢው ፕላስቲክ
መታሰሩን፣ በቂ የአፈር እርጥበት ያለበት መሆኑን፣ ቅዝቃዜና ውርጭ የሌበትንና ለአካባቢያችን
ከተባ ለማካሄድ ተስማሚው ወራት መቼ እንደሆነ መለየት ያስፈልጋል፡፡ የአፕል ችግኝ እንደ
ሌሎች የፍራፍሬ ዓይነቶች ሁሉ በጉንቆላ/በበዲንግ እና ግራፍቲንግ ዘዴዎች ተፈላጊውን የፍሬ
ሠጪ አካል መክተብ ይቻላል፡፡
የተከላ ማሳ መረጣና ዝግጅት
የተከላ ማሣው ከእንስሳትና ከሰዎች ንክኪ መጠበቅ አለበት/ አጥር ያስፈልገዋል፣ በአቅራቢያው
የመስኖ ውሃ መኖር አለበት። አፈሩ ጥልቅና ውሃ የማይቋጥር፣ ለም የሆነ መሆን አለበት፣
በማሣው ዙሪያ ለንፋስ መከላከያ የሚሆኑ ዛፎች ቢያነስ በ10 ሜት እርቀት መተከል አለባቸው
/የፀሐይ ብርሃን የሚከልሉ መሆን የለባቸውም፡፡ የተከላ እርቀት እንደምንጠቀመው የመሠረተ
ግንድ ዓይነት የሚወሠን ይሆናል፡፡ አፕል የሚተከልበት ጉድጓድ ቢያንስ ተከላ ከሚካሄድበት
ከአንድ ወር በፊት ተቆፍሮ መቆየት አለበት፣ የተከላ ጉድጓዱ ቢያንስ 50-60 ሴ.ሜትር
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ጥልቀት፣ 50-60 ሴ.ሜትር ስፋት ሊኖረው ይገባል፡፡
የአፈሩን ለምነት ለማሻሻል የተብላላ የከብት ፍግና የተወሰነ አመድ ወይም ኮምፖስት
በመጨመር የተከላ ቀን ከመድረሱ በ15 ቀን በፊት አፈሩን መመለስ ኮምፖስት ከሌለ በተከላ
ጊዜ በጉድጓድ ቢቻል 100 ግራም ፎስፈረስ ማዳበሪያ መጨመር

15.4. የአፕል ችግኝ የጥራት ደረጃዎች
ለተከላ የደረሱ ጥራት ያላቸው ችግኝኞች የሚከተሉትን መመዘኛዎች ያሟሉ መሁን
ይኖርባቸዋል፡፡
Ø የችግኙ ቁመት ከ 1.3 ሜትር ቁመት ያለው የተስተካከለና ቀጥ ብሎ የወጣ
Ø የከተባ ቦታው/ የግራፍት ቦታ/ ከመሬት ከ20-30 ሴ.ሜትር ከፍታ ላይ የሆነ
Ø የችግኙ ግንድ ውፍረት ከግራፍት ከፍታው 10 ሴ.ሜትር ከፍ ብሎ ወይም ከመሬት 25
ሴ.ሜትር ከፍታ በላይ 11 ሚሊ ሜትር ዲያሜትር ያለው
Ø ችግኙ በሁሉም አቅጣጫ ሥር ያለውና ከበሽታና ተባይ የፀዳ
በተጨማሪም የአፕል ችግኝ ጥራት ያለው ሆኖ እንዲዘጋጅ የሚያባዙ ግለሠቦች በደንብ
ስልጠና የወሰዱ እንዲሆን የሚመከር ሲሆን ከቦታ ቦታ በሚዘዋወርበት ጊዜም ከበሽታና
ተባይ የጸዳ መሆኑን ማረጋገጥ ተገቢ ነው፡፡
ችግኝ ተከላ
ተከላ ሲካሄድ የችግኙ ሥሮች እንዳይታጠፉ በመጠንቀቅ በየአቅጣጫቸው በትክክል
በመዘርጋት መተከሉን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡
Ø በተከላ ጊዜ ችግኙ የተከተበበት ቦታ/Grafted point/ ከመሬት ቢያንስ ከ10-15 ሴ.ሜትር
ከፍ ማለት አለበት /የፍሬ ሰጪ አካሉ አፈር ከነካ የራሱ ሥር ስለሚያወጣ ዛፉ ረጅምና
ቶሎ ወደ ምርት እንዳይገባ ከማድረጉም ሌላ በቀላሉ ለበሽታ ተጋላጭ ይሆናል፡፡
Ø የሚተከለውን ችግኝ ቀጥ ብሎ እንዲያድግ በ 90 ዲግሪ ቀጥ አድርጎ መትከልና በአካባቢው
እንጨት በመትከል ችግኙን ከችካሉ ጋር ላላ አድርጎ ማሰር
Ø የሚተከለው ችግኝ ሥሩ ጠማማ ከሆነ በመቀስ መገረዝ
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Ø የችግኞች የላይኛው አካል /የሚያድገው እንቡጥ ለጋ ቅርንጫፍ በመቀስ መቁረጥ
Ø በችግኙ ላይ የተወሰኑ ቅጠሎች በማስቀረት ሌሎችን ማራገፍ
Ø ችግኞች ረጅምና የጎላ ቅርንጫፍ ካላቸው በተወሰነ ደረጃ የቅርንጫፎችን ቁመት መቀነስ
Ø ለሚተከለው ዝርያ ወንዴ ዘር ሊሠጠው የሚችል ሌላ ተጨማሪ ዝርያ ስለሚያስፈልግ
ከሦስት መስመር በኋላ አንድ በስምንት አዳቃይ ያስፈልገዋል፡፡

15.5. የመስኖ ውሃ አጠቃቀም
የመስኖ ውሃ ባለበት አካባቢ የአፈሩን እርጥበት እያዩ እንደ አስፈላጊነቱ መስኖ መጠቀም
ምርታማነቱን ያሳድገዋል፡፡ በአበባና ፍሬ ወቅት ላይ አፈሩ በቂ እርጥበት /ውሃ ማግኘት
አለበት፡፡ ነገር ግን ከአበባ በፊት ውሃ ካገኘ ፍሬ ከመያዝ ይልቅ ወደ እድገት ያመዝናል፡፡
ጉዝጓዝ አረም ለመቆጣጠር ከማስቻሉም በተጨማሪ የአፈሩን እርጥበት ይጠበቃል፡፡ ስለዚህ
ግንዱን ሳያስነኩ በዛፉ ዙሪያ ለጉዝጓዝ የሚያስፈልጉ የእጽዋት ተክሎችን መጠቀም ከፍተኛ
ጠቀሜታ አለው፡፡ በአጠቃላይ የአፕል ተክል የመስኖ ዉሃ መጠንና ፍላጎት የሚወሰነውም
ተከላ በተካሄደበት አካባቢ ባለው አፈር ዉሃ የመያዝ ችሎታና በተክሉ እድሜ፤ ወቅታዊ
እድገት ፍላጎት ሲሆን ሁል ጊዜ የመስኖ ውሃ አጠቃቀም ባለሙያን ማማከር ያስፈልጋል፡፡

15.6. የኩትኳቶና የማዳበሪያ መጠን አጠቃቀም
ለፍራፍሬ ዛፎች ልማት ከሰው ሰራሽ ማዳበሪያ በተሻለ በተፈጥሮ ማዳበሪያ /ኮምፖስት፣
ማኒዩር ወዘተ ማልማቱ የዛፉን እድገትና የመሬቱን እርጥበት ማሻሻል፣ ተክሉን ከተለያዩ
ተባዮችና በሽታዎች የመቋቋም ችሎታና በፍሬዎች መጠን ላይ የተሻለ አስተዋጽኦ አለዉ፡፡
እንደ አፈሩ ለምነት፣የዛፉ እድገትና እድሜ የሚለያይ ቢሆንም ወደፊት ከአገራችን ተጨባጭ
ሁኔታ በምርምር እስኪታወቅ ከሌሎች አገሮች ልምድ ምርት መስጠት ለጀመሩ እናት ዛፎች ከ
200-400 ኩ/ል የተፈጥሮ ማዳበሪያ በሄ/ር ወይም 110 ኪ/ግ ዩሪያና 120 ኪ/ግ ዳኘ ማዳበሪያ
በሄ/ር ስሌት መጠቀም ይቻላል፡፡
30 ኪ/ግራም ምርት የሚሰጥ የአፕል ዛፍ 40 ግራም ናይትሮጅን፣ 89 ግራም ፎስፈረስ፣
57 ግራም ፖታሲየም ያስፈልገዋል፡፡ በደጋ ፍራፍሬ ተክል ዛፍ ማዳበሪያ የሚጨመረው
ተክሉ ከእንቅልፍ ከነቃ በኋላ ሲሆን በሶስት ክፍሎ መጨመር የተሻለ እንደ ሆነ መረጃዎች
ይጠቁማሉ፡፡ አንድ ለጋ የደጋ ፍራፍሬ ዛፍ በዓመት ሶስት ባልዲ የተብላላ ፍግ ይፈልጋል።

228

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

ምርት መስጠት የጀመሩ ዛፎች የዚህን እጥፍ ፍግ ወይም ኮምፖስት ማድረግ ያስፈልጋል።
ይህም የሚደረገው ዛፉ ከሽልብታ ሊነቃ በተዘጋጀበት ወቅት ሲሆን ዛፉን የበለጠ ምርታማ
ያደርገዋል፡፡
ይኸውም፡1.

ዛፉ ከእንቅልፍ የመንቃት ምልክት ሲያሳይ የእድገትና የአበባ እንቡጦች መውጣት
ሲጀምሩ 50% ማዳበሪያ

2. አበቦች ወደ ፍሬ መሸጋገር ሲጀምሩ ከ30-50%
3. ፍሬዎች በእድገት ላይ እያሉ 20% ማዳበሪያ መጨመር የፍሬዎችን መጠን ያሣድገዋል፡፡

15.7. ገረዛና ሥልጠና (pruning and training)
ገረዛ የሚጀመረው ችግኙ ለተከላ ደርሶ ከችግኝ ጣቢያ ለማውጣት ዝግጅት ሲደረግ ነው፡፡
ይህም መጀመሪያ ችግኙ ቀጥ ብሎ የወጣ ከሆነ ቅርንጫፍ የሚያወጣበትን ቦታ በመወሰን ወደ
80 ሜ ላይ ይቆረጣል፤ ከዚያም ችግኙ ወደ ከ70-75 ሴ.ሜ አካባቢ ያሉት እንቡጦች ሲወጡ
አይቶ 3 የሚሆኑትን መርጦ ከዚያ በታች ያሉትን በማስወገድ የገረዛው ሥራ በችግኝ ጣቢያ
ውስጥ ይጀመራል፡፡ ባጋጣሚ ሆኖ በችግኝ ጣቢያ ውስጥ ገረዛ ካልተጀመረ ችግኙ ወደ ማሳ
ተዛውሮ በሚቀጥለው ዓመት መጀመር ይኖርበታል፡፡
ገረዛ የሚደረግባቸው የቅርንጫፍ ዓይነቶች
ችግኙ ከችግኝ ጣቢያ ሲወጣ ከተገረዘ በማሳ ውስጥ ካገኘው ዕድገት ወደ ዛፉ መሃል ያደጉትን፤
በተለያየ ምክንያት የተሰበሩ፤ ወደ ውስጥ አድገው የዛፉን ውስጥ የሚያጨልሙትን በማንሳት
ውስጡን ክፍት አድርጎ መግረዝ፤ ከዚህ የተረፈው በሥልጠና ይስተካከላል፡፡
ዓመታዊ የገረዛ መርሃ ግብር
ፍራፍሬ አምራች እንደ አየሩ ሁኔታ ዛፎቹ ወደ እንቅልፍ የሚገቡበትን ወቅት መመዝግብ
ይገባዋል፡፡ ይህም በተተከለው ዝርያ የቅዝቃዜ መጠን ፍላጎት የሚወሰን ቢሆንም ዛፎቹ ሙሉ
በሙሉ እንቅልፍ ውስጥ ሲገቡ የሚታዩ ምልክቶች፡-
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· ቅጠላቸው አሮጌ ይሆናል፤
· በቅርንጫፎች ላይ አዲስ እድገት አይታይም፤
· ቅጠሎቹ በራሰቸው መርገፍ ይጀምራሉ ወይም በእጅ ሲነኩ በቀላሉ ይራገፋሉ
· በሚገርዝበትም ወቅት ሳየራገፉ የቀሩትን ቅጠሎች በማራገፍ ከማሳ ውስጥ
ማውጣት ይገባል፡፡ ይህም አስፈላጊነቱ ባለፈው ምርት ወቅት ዛፉ ላይ በሽታ
ከነበረ አዲስ በሚመጣው ቅጠል ላይ እድንዳይተላለፍ ይረዳል፡፡
በአጠቃላይ የአፕል ዛፍ ጥራትና ከፍተኛ ምርት እንዲሰጥ በየአመቱ ገረዛና ግሪት ያስፈልገዋል፡፡
በአግባቡ ያልተገረዘ፣ ግሪት ያልተካሄደበት ዛፍ ምርቱ ዝቅተኛ፣ የፍሬው መጠን ትናንሽ፣
በተባይና በሽታ የተጠቃ ይሆናል፡፡
የፍራፍሬ ዛፍ ሥልጠና /training/ ማካሄድ ምርት መስጠት ያልጀመሩ ዛፎችን ምርት
መስጠት ከመጀመራቸው በፊት ጥሩ ምርት እንዲሰጡ እድገታቸውን ቅርጽ የማስያዝ ሥራ
ነው፡፡ ገረዛና ሥልጠና መካሄድ ያለበት ዛፉ ከሽልብታ ሊነቃ ሲል እንቡጦቹ ማበጥ ሲጀምሩ
ሲሆን እንደዝርያው ዓይነት ከሐምሌ-ነሐሴ ይሆናል፡፡
የአቆራረጥ ሥልት
ብዙውን ጊዜ የምንጠቀመው ያቆራረጥ ዘዴ ልክ ከእንቡጥ በላይ የመቁረጥ ዘዴን ነው፡፡
ያረጀ ዛፍን በምናድስበት ጊዜና በብዛት ያደጉ ቅርንጫፎችን በምንቆርጥበት ወቅት ትልልቅ
ቅርንጫፎች ሊያጋጥሙን ይችላሉ፡፡ እንዚህን ቅርንጫፎች በምንቆርጥበት ወቅት ጥንቃቄ
ማድረግ ይኖርብናል፡፡ ያለበለዚያ ዛፉ ለመዳን በሚያስቸግር ሁኔታ ሊቆስል ይችላል፡፡
ትልልቅ ቅርንጫፎችን ስንቆርጥ በአንድ ጊዜ ከቆረጥን አጉል ስለሚሆንብን ከፋፍሎ
በመቁረጥ እንዳይጎዱ ማድረግ ይቻላል፡፡
· በመጀመሪያ ቅርንጫፉ ከታችኛው ክፍል የውፍረቱን ግማሽ ያህል ይቆረጣል፡፡
· በመቀጠል ከበፊቱ ትንሽ አለፍ ብሎ ከላይኛው ክፍል የውፍረቱን ግማሽ ያህል
ይቆረጣል፡፡ ይህም ቅርንጫፉ በራሱ ውፍረት ምክንያት ምንም ቁስል ሳይተው
እንዲወድቅ ያደርገዋል፡፡ ከዚህ በኋላ የቀረውን ክፍል በቀላሉ እስከ አንጓው ድረስ
መቁረጥ ይቻላል፡፡
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15.8. የሰብልጥበቃ
የአፕልን ተክል የሚያጠቁ የተለያዩ ተባዮች ሲሆኑ ዋና ዋናዎቹ ግን ሀመልማሎ ክሽክሽ፣ፍሊ
ቢትልስ (flea beatles), እስኬል እና አረንጓዴ ክሽክሽ ናቸው፡፡
የአፕል ሐመልማሎ ክሽክሽ
ይህ የተባይ ዓይነት እንደ ሌሎች የክሽክሽ ዓይነቶች በተክሉ ውስጥ ያለውን ፈሳሽ በመምጠጥ
ጉዳት የሚያደርሱ ናቸው፡፡ በተጨማሪም የተክሉን ስርና ግንድ በማሳበጥ ውሃና ንጥረ-ምግብ
ወደ ሥርና ቅጠል እንዳይተላለፍ በማድረግ እንዲሁም የእብጠቱን ቦታ ካንከር ለተባለ
ስርና ግንድን ለሚያበሰብስ የፈንገስ በሽታ በማጋለጥ ዕድገቱ እንዲገታና ከባሠም እንዲሞት
ያደርጋሉ፡፡ የአፕል ሀመልማሎ ክሽክሽ የቀይ ቡኒ ቀለም ሲኖራቸው አካላቸው ለስላሳና በጥጥ
መሳይ ነገር የተሸፈነ ነው፡፡ የሚያጣብቅ ሙጫ መሳይ ፈሳሽ ስለሚያመነጩ ጉንዳኖችና
ቁጫጮች ይህን ለመመገብ በመሠብሠብ ተባዩ ከአንዱ ዛፍ ወደ ሌላው እንዲዛመት ዓይነተኛ
ምክንያት ይሆናሉ፡፡

ሥዕል 26. የአፕል ሀመልማሎ ተባይ በአፕል ሥር እና ቅርንጫፍ ላይ

መከላከያ መንገዶች
· እንደ ኤም ኤም 106 ያሉ የአፕል ሀመልማሎ ክሽክሽን የሚቋቋሙ የመሠረተ-ግንድ
ዝርያዎችን መጠቀም፣
· በተለይም ሙሉ እድገት ላይ ከመድረሳቸው በፊት በራሳቸው የማይንቀሳቀሱ ስለሆነ
በመጀመሪያ ጉንዳኖችንና ቁጫጮችን በፀረ- ተባይ መድኃኒት መቆጣጠር፣
· በተለይም ተባዮቹ ወደ ተክሉ ስር ከመግባታቸው በፊት እንደ ዲያዝነን ያሉ
ኬሚካሎችን ተጠቅሞ ብዛታቸውን በመቆጣጠር የጉዳታቸውን መጠን መቀነስ
ይቻላል፡፡
· የቁጥጥር ስራው እንደ የተባዮቹ ብዛት የሚወሰን ሆኖ በማንኛውም ጊዜ መከናወን
ይችላል፡፡
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15.9. የምርት አሰባሰብ እና ድህረ-ምርት አያያዝ
አፕል እንደ አብዛኛዎቹ የፍራፍሬ ዓይነቶች ወደ 84 ፐርሰንት በውስጡ ውሃ የያዘ ሲሆን
ከተቆረጡ በኋላ መብሠል ከሚችሉ የፍራፍሬ አይነቶች ይመደባል፡፡ ይሁን እንጂ ፊዚዮሎጂካል
የብስለት ደረጃ ላይ ከመድረሱ በፊት የሚለቀም ከሆነ ትክክለኛ የፍሬ ቀለም ካለመኖሩም
በተጨማሪ በጥራቱና ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል፡፡ እንዲሁም ፍሬው ለረጅም ጊዜ
እንዳይቆይ ያደርገዋል፡፡ ይሁንና ለአፕል ፍሬ ጥራት መጓደል የተለያዩ ምክንያቶች ሊጠቀሱ
ይችላሉ፡፡ ለምሳሌ ያህል፡Ø ፍሬው ፊዚዮሎጂካል የብስለት ደረጃ ላይ ሳይደርስ መቆረጥ፤
Ø በበሽታና ተባይ ከተጠቃ፤
Ø ከመሰብሰብ ጀምሮ እስከ ማከማቻ ቦታ ያለው ጥንቃቄ የጎደለው የአያያዝ ስርዓት፤
Ø የአፈር የለምነት ደረጃና የአየር ጠባይ ሁኔታ ናቸው፡፡
የምርት መድረሻ ወቅት አመላካች ሁኔታዎች፦
Ø የቆዳው ቀለም ከአረንጓዴ ወደ ቀይ ፣ ቡኒ ወይም ቢጫ ሲቀየርና ቆዳው
አንፀባራቂ ሲሆን፤
Ø በክብደትና በይዘት ከሌሎች የተሸለ ሆኖ ሲገኝ ፤
Ø ወደ ማሳ ውስጥ ሲገባ የተለየ የፍራፍሬ መዓዛ ሲኖረው፤
Ø በእጅ ሲነካ ከእናት ዛፉ በቀላሉ የሚላቀቅ ከሆነ፤
Ø በውስጡ የያዘው የስኳር መጠን 10.5- 12.5 ፐርሰንት ሲደርስ፤
ምርት መሠብሠቢያ ጊዜ እንደ ዝርያው ሁኔታ የሚለያይ ሲሆን ዝቅተኛ የቅዝቃዜ ፍላጎት
ያላቸው ዝርያዎች ከታህሳስ- ጥር የሚደርሱ ሲሆን መካከለኛ የቅዝቃዜ ፍላጎት ያላቸው
ደግሞ ሚያዚያ-ግንቦት ይደርሳሉ፡፡
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15.9.1. የምርት አሰባሰብ
የአፕል ፍሬ በቀላሉ የሚጫጫርና ለጉዳት የሚዳረግ የፍራፍሬ ዓይነት በመሆኑ ምርት
በሚሰበሰብበት ወቅት ከፍተኛ ጥንቃቄ ካልተደረገ በድህረ-ምርት አቀማመጥ ላይ ከፍተኛ
አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል፡፡ በመሆኑም በእጅ እንዲለቀም ቢደረግ፣ ከተለቀመ በኋላ
በፕላስቲክ ሳጥን ወይም በለስላሳ የእንጨት ሳጥን ውስጥ በጥንቃቄ ማስቀመጥ ያስፈልጋል፡፡

15.9.2. የድህረ-ምርት አያያዝ
የአፕል ፍሬ ተሰብስቦ ወደ ማከማቻ ከመወሰዱ በፊት በብስለት ደረጃ፣ በይዘት (size)፣
በጥራት ደረጃ ተለይቶ በተቻለ መጠን በፕላስቲክ ከረጢት ማሸግ ወይም በፕላስቲክ/ለስላሳ
የእንጨት ሳጥን በማድረግ ጥሩ የአየር ዝውውር ባለበትና የሙቀቱ መጠን ከ 3.3 እስከ 4.4
ዲግሪ ሴ.ግ. እንዲሁም የአየሩ እርጥበት (relative humidity) 90-95 % በሆነ ድህረ-ምርት
ማከማቻ ከተቀመጠ እስከ 6 ወር ድረስ መቆየት ይችላል፡፡ ወደ ማከማቻ ከመግባታቸው
በፊት ማከማቻው ንጹህ፣ ደረቅና የአየር ዝውውር መኖሩን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡ አፕል
የሌሎችን በሽታ በቀላሉ መውሰድ የሚችል በመሆኑ በማከማቻ ውስጥ እንደ ሽንኩርትና
ጎመን የመሳሰሉት በሽታ ያላቸው የአትክልት ዓይነቶች እንዲሁም ኢቲሊን የተባለውን ሆርሞን
የሚያመነጩ እንደ ሙዝ፣ ማንጎና ፓፓያ የመሳሰሉ የፍራፍሬ ዓይነቶች አብረው መቀመጥ
የለባቸውም፡፡
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2009

የኮክ አመራረት

የኮክ ሰብል ጠቀሜታ
የኮክ ፍሬ ማራኪ መዓዛና አስደሳች ጣዕም ያለው ሲሆን ለጤና እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ
ነገሮችን አጭቆ የያዘ ነው፡፡ ይኸውም እንደ ፖታሲየም፣ ካልሲየም፣ ዚንክ፣ ፍሎራይድ እና
ብረት የመሳሰሉትን ማዕድናት እንዲሁም ቫይታሚን ኤ፣ ሲ፣ ኢ፣ ኬ በተጨማሪም ስድስቱን
ወሳኝ የቫይታሚን ቢ ቅንብሮችን የያዘ ነው፡፡ የኮክ ፍሬን በአብዛኛው ጥሬውን (fresh)
የሚበላ ቢሆንም ከዚህም በተጨማሪ ጃም፣ ማርማላታ፣ ጁስ፣ ኔክታር እንዲሁም ከተለያዩ
የፍራፍሬ ዓይነቶች ጋር ሳላድ ሠርቶ መጠቀም ይቻላል፡፡

16.1. ተስማሚ ስነ-ምህዳር
የኮክ ተክል አብዛኛውን ጊዜ በቀዝቃዛ የአየር ንብረት ክልል ውስጥ የሚበቅል ሲሆን
የሚፈልገው የቅዝቃዜ መጠን ግን እንደ ዝርያው አይነት ይለያያል፡፡ ይኸውም ከ 0 to
10 °C በሆነ የሙቀት መጠን፤ ከፍተኛ (700-1000 የቅዝቃዜ ሰዓት)፣ መካከለኛ (450-650
የቅዝቃዜ ሰዓት) እና ዝቅተኛ (150 - 400 የቅዝቃዜ ሰዓት) የሚያስፈልጋቸው ናቸው፡፡ የኮክ
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
ተክል ከፍተኛና ጥራት ያለው ምርት ለመስጠት የጸሀይ ብርሃንን (sun shine) ሙሉ ለሙሉ
በሚያገኝበት ቦታ መተከል ይኖርበታል፡፡ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ በሃሩር ክልል ለሚገኙ ከፍተኛ
ቦታዎች በአብዛኛው ዝቅተኛ የቅዝቃዜ መጠን የሚፈልጉ ዝርያዎች ጥሩ ምርት የሚሠጡ
ሲሆን ከዚህ በፊት ከውጪ ሀገር ገብተው በመላመድ ጥሩ ምርት ያስመዘገቡ አምስት
ዝርያዎች አሉ፡፡

16.2. የአመራረት ቴክኖሎጂና አሰራሮች
የኮክ ዝርያዎች
ሠንጠረዥ 16.1. በምርምር ምርታቸው የተረጋገጠላቸው የኮክ ዝርያዎች
ቁ.

የዝርያ ስም

የሚመረትበት ከፍታ

አማካይ ምርት ቶን/ሄር

1

ማክ ሬድ

2000-2600

46

2

ፍሎሪዳሬድ

2000-2600

26

3

ፍሎሪዳቤል

2000-2600

23

4

ትሮፒክ ቢዩቲ

2000-2600

27.25

5

90-19H

2000-2600

21

የኮክ ተክል በማንኛውም የአፈር አይነት ማደግ የሚችል ቢሆንም አሸዋ ቀመስ፣ ውኃን በቀላሉ
ማሳለፍ የሚችልና ለም አፈር ላይ ቢተከል ጥሩ እድገትና ከፍተኛ ምርት ለመስጠት ይረዳዋል፡፡
የአፈሩ ኮምጣጣነት (pH) 6-7 ቢሆን ይመረጣል፡፡ ነገር ግን ኮምጣጣነቱ ከ5.5 በታች ከሆነ
ዛፉ ማደግ ቢችልም በምርቱና ጥራቱ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ስለሚያሳድር ተክሉ ከመተከሉ
በፊት ኖራ ጨምሮ ከ 30 – 45 ሴ.ሜ ጥልቀት ድረስ ማዋሀድ ያስፈልጋል፡፡
ችግኝ ዝግጅት
የኮክን ችግኝ በሁለት አይነት መንገድ ማራባት ይቻላል፡፡ የመጀመሪያው በዘር የማራባት ዘዴ
(sexual propagation) ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በመክተብ (asexual propagation) ነው።
·
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በዘር የማራባት ዘዴ (sexual propagation)፡- ይህ ዘዴ በተለይም የሚያገለግለው
ለአካባቢ ዝርያ ሲሆን የመሰረተ ግንድ ችግኝ ለማባዛት ይጠቅማል፡፡ ነገር ግን ተተክሎ
ሳይከተብ ከተተወ ረጅም ጊዜን (ከ7-8 ዓመት) ከመፍጀቱም ሌላ ምርቱና ጥራቱ
በጣም ዝቅተኛ ነው፡፡

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር
·

2009

በመክተብ (asexual propagation)፡- ይሄኛው ዘዴ ደግሞ በመጀመሪያ መሰረተግንድ ከተዘጋጀ በኋላ ከፍተኛ ምርትና ጥራት ካላቸው የተሻሻሉ ዝርያዎች ላይ ፍሬ
ሰጪ ቅርንጫፍ በመውሰድ በተለያዩ መንገዶች በመክተብ እንዲጸድቅ ይደረጋል፡፡
በዚህ ዘዴ የተራባው ችግኝ ምርት ለመስጠት ከ3-4 ዓመት ይፈጅበታል፡፡

የችግኝ ቦታ መረጣ
ለችግኝ ዝግጅት የሚሆን ቦታ ሲመረጥ የሚከተሉት መስፈርቶችን የሚያሟላ መሆን
አለበት። የአካባቢው የአፈር ሁኔታ ለችግኝ ዝግጅት ተስማሚ መሆን አለበት፤ የቦታው
አቀማመጥ ሜዳማ ቢሆን የተሻለ ነው፡፡አፈሩም ጥልቅና ለምነት ያለው መሆን አለበት፡፡
የማያቋርጥ የውሃ ምንጭ /ከወንዝ፤ ከኩሬ፤ ከጉድጓድ ወይም ከቧንቧ በአካባቢው መኖር
አለበት፡፡ ችግኞችን በቀላሉ ለማጓጓዝ እንዲቻል የተሸከርካሪ መንገድ ያለው ወይም አውራ
መንገድ አጠገብ ቢሆን፤ ቦታው ለከፍተኛ ውርጭና ንፋስ ያልተጋለጠ መሆን አለበት በችግኝ
ጣቢውም ዙሪያ ንፋስ መከላከያ ወይም አጥር/ሄጅ/ ሊኖረው ይገባል፡፡ በአካባቢው በቀላሉ
የጫካ አፈር ማግኘት የሚቻል ቢሆን ይመረጣል፡፡
የኮክ መሠረተ-ግንድ አዘገጃጀት (አዘራር)
የኮክ ፍሬ ድንጋያማ የፍራፍሬ ዓይነቶች (stone fruit) ተብለው ከሚመደቡት የደጋ ፍራፍሬ
ውስጥ የሚመደብ ሲሆን ይህን ስያሜ ያገኘው በውስጡ ከሚገኘው ድንጋያማና ጠጣር
ዘር አማካኝነት ነው፡፡ የኮክ መሰረተ-ግንድም የሚዘጋጀው በዚሁ ዘር ሲሆን አዘገጃጀቱም
እንደሚከተለው ይሆናል፡፡
· ዛፍ ላይ የበሰለና ጤነኛ የአካባቢ ወይም ለመሰረተ-ግንድ ብቻ ከሚውል የተሸሻለ
ዝርያ ፍሬን መልቀም፣
· የሚበላውን ክፍል ማንሳትና ውሃ ውስጥ በመዘፍዘፍ ንጹህ እስከሚሆን ደጋግሞ
ማጠብና ጥላና ነፋሻ በሆነ ሥፍራ እንዲደርቅ ማድረግ፣
· ከውስጥ ያለው ዘር እንዳይጎዳ ከፍተኛ ጥንቃቄ በማድረግ የላይኛውን ጠጣር ክፍል
ፈልቅቆ ማንሳት ዘሩ ቶሎ እንዲበቅል ይረዳዋል፡፡
· ዘሩ ከተዘራ በኋላ በፈንገስ አማካኝነት እንዳይበሠብስ ከመዘራቱ በፊት 5 ሚ.ሊ
በረኪና ከ 1 ሊትር ውሃ ጋር በማቀላቀል ለአንድ ሰዓት ያህል መዘፍዘፍ፣
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
· ቁመቱ ከ 10 ሴ.ሜ ያልበለጠ በደቃቅ አሸዋ የተሞላ የእንጨት ወይም የፕላስቲክ ሳጥን
ላይ ዘሩን ዘርቶ በስሱ አሸዋ ማልበስ፣
· ከእንቅልፉ ለመንቃት ከፍተኛ ቅዝቃዜ (4-10 °C) ስለሚፈልግ ዘር የተዘራበትን ሳጥን
ፍሪጅ ውስጥ ወይም ቁመቱ ከ 0.5 እስከ 1 ሜትር የሚደርስ ሙሉ በሙሉ በሳር የተሸፈነ
ጎጆ ውስጥ በማስቀመጥ በቂ እርጥበትና ቅዝቃዜ እንዲያገኝ ማድረግ ይገባል። ይህ ዘዴ
“stratification” ይባላል፡፡
· የዘሩ ወቅት እንደ መዝርያው ሁኔታ የሚለያይ ሲሆን ፍሪጅን መጠቀም በሚቻልበት
ሁኔታ በማንኛውም ወቅት መዝራት የሚቻል ሲሆን ሙሉ በሙሉ በሳር በተሸፈነ
ጎጆ ውስጥ የሚዘራ ከሆነ ግን በቅዝቃዜ ወቅት በተለይም ከሠኔ አጋማሽ በኋላ ቢሆን
ይመረጣል፡፡
ችግኝ ማዛመት
ከላይ በተዘረዘረው መልኩ የተዘራ ኮክ ዘር ለመብቀል ከሃያ እስከ ስልሳ ቀናት የሚፈጅ ሲሆን
የበቀለውን ዘር በቀጥታ ከድብልቅ አፈር (2 እጅ የጫካ/ የላይኛው አፈር፣ 1 እጅ ኮምፖስት/
በደንብ የተብላላ ፍግ፣ 1 እጅ አሸዋ) በተሞላ 25 በ 30 ሴ. ሜትር ስፋትና ርዝመት ባለው
የፕላስቲክ ከረጢት ወይም በዚሁ መንገድ በተዘጋጀ መደብ ላይ ተዛውሮ እንዲያድግ
ማድረግና እንደ አስፈላጊነቱ ቶሎ ቶሎ ውሃ ማጠጣት፣ ከአረም ነጻ ማድረግ እንዲሁም
በሽታና ተባይን መቆጣጠር ያስፈልጋል፡፡ ከተከተበም በኋላ ውሃ በሚጠጣበት ጊዜ
የተከተበበትን ቦታ ውሃ እንዳይነካው ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል፡፡
የኮክን ችግኝ የመክተቢያ መንገዶች (grafting/ budding)
የኮክ ችግኝ በሁለት ዓይነት መንገድ ሊከተብ ይችላል፡፡ ሆኖም መሰረተ-ግንዱ በእርሳስ ቅርጽ
ውፍረት ከደረሰ በኋላ የፍሬ ሰጪ አካሉ (bud stick) የሚወሰደው ከሽልብታ ሊነቃ በተዘጋጀ
ወይም በተቃረበ፤ ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ እንቡጡ ካልፈነዳ የእናት ዛፍ ቅርንጫፍ ላይ ነው ፡፡
ሀ. በዲንግ፡- የተለያዩ የበዲንግ ዓይነቶች ቢኖሩም ለኮክ ችግኝ “T” በዲንግ እና ቺፕ
በዲንግ በስፋት የተለመዱ ናቸው፡፡ “T” በዲንግ የሚከናወነው በመሰረተ-ግንዱ
ላይ ከ20-25 ሴ.ሜ ከመሬት ከፍ ብሎ ሲሆን ለዚህ ተብሎ በተዘጋጀ ስለት ባለው
የመክተቢያ ቢላዋ በ ‘T’ ቅርጽ 2 ሴ.ሜ በቁመቱ እንዲሁም 7-8 ሚ.ሜ ወደጎን ግንዱን
ሳይነኩ ቅርፊቱን ብቻ በመሰጥጠቅ በዚሁ ልክ የሚሆን እንቡጥ ከፍሬ ሰጪ አካል
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ላይ በመውሰድ ቀደም ብሎ በተዘጋጀው መሰረተ-ግንድ ላይ ማጣበቅና እንቡጡን
በማይነካ መልኩ በማሰር ነው፡፡ ቺፕ በዲንግ ደግሞ ከ 2-2.5 ሴ.ሜ ርዝመት
ቅርፊቱንና በትንሹ ግንዱን ጭምር በአራት ማዕዘን ቅርጽ በማንሳት በተመሳሳይ
መልኩ በተቆረጠ መሠረተ-ግንድ ላይ ማጣበቅና እንቡጡን ሳይነኩ በደንብ ማሠር
ነው፡፡ ከሁለት ሳምንት በኋላ በዲንግ ከተሠራበት ነጥብ ሁለት ሴንቲ ሜትር ያህል
ከፍ ብሎ መሠረተ-ግንዱን መቁረጥ ያስፈልጋል፡፡ ይህም የፍሬ ሠጪ አካሉ በቶሎ
እንዲያቆጠቁጥ እድል ይሰጠዋል፡፡
ለ. ግራፍቲንግ፡- በአብዛኛው የኮክ ችግኝን ለመክተብ የምንጠቀምበት ዘዴ ክሊፍት
ግራፍቲንግ የሚባለውን ሲሆን ይህን ዘዴ ለመጠቀም በመጀመሪያ መሰረተ-ግንዱ እና
ፍሬ ሰጪ አካሉ እኩል ውፍረት እንዲኖራቸው ያስፈልጋል፡፡ ቀጥሎም ስለት ባለው
የመክተቢያ መቀስ ከመሬት ከሃያ እስከ ሃያ አምስት ሴ.ሜ ከፍ ብሎ በመቁረጥና መሀል
ለመሀል ሰንጥቆ ከፍሬ ሰጪ አካል ላይ የተወሰደውን ቀንበጥ በሁለት ወገን እኩል
በመጥረብ የተሰነጠቀው መሰረተ-ግንድ ውስጥ በማስገባትና በማሰር የሚከናወን
ተግባር ነው፡፡
የተከላ የማሳ መረጣ
የኮክ ማሳ መጠነኛ ተዳፋትነት ያለው፣ የተስተካከለና ውሃ የማይቋጥር መሬት ቢሆን
ይመረጣል፡፡ ነገር ግን ተዳፋት ለሆነ መሬት አፈሩ በጎርፍና በንፋስ እንዳይሸረሸር እርከን
በመስራት መትከል ይቻላል፡፡ በመቀጠልም ችግኙ ከመተከሉ በፊት ማሳው ከሁለት እስከ
ሦስት ጊዜ ተደጋግሞ መታረስ ይኖርበታል፡፡ የተከላ ወቅት ከመድረሱ አንድ ወር በፊት የተከላ
ጉድጓድ 60 ሴ.ሜ በ 60 ሴ.ሜ ጥልቀትና ስፋት መዘጋጀት ይኖርበታል፡፡ ይህም ችግኙ ስሩን
በደንብ ለመዘርጋት ይረዳዋል፡፡ የተከላ ጉድጓድ ርቀቱም 5 × 6 ሜትር ቢሆን ይመረጣል፡፡
ችግኝ ማዛመትና ተከላ
የኮክ ችግኝ የመስኖ ውሃ ባለማቋረጥ በሚገኝባቸው ቦታዎች በማንኛውም ጊዜ መትከል
የሚቻል ቢሆንም በክረምት ወቅት ማለትም አፈሩ በደንብ እርጥበት ሲይዝ ቢተከል ግን
በአስተማማኝ ሁኔታ ይጸድቃል፡፡ በተከላ ወቅት ትኩረት ሊደረግባቸው የሚገቡ ዋና ዋና
ጉዳዮችም የሚከተሉት ናቸው፦
ከተከላ ጉድጓድ ውስጥ የወጣውን የላይኛውን አፈር በደንብ ከተብላላ ፍግ ጋር በማደባለቅ
ጉድጓዱን እስከ ግማሽ ድረስ መሙላት፣ ችግኙን በየዝርያው መለየትና ፕላን ሰርቶ
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
በየጉድጓዱ አጠገብ ማስቀመጥ፣ ችግኙን በጉድጓዱ መሐል ለመሐል አድርጎ በመትከል አፈር
አልብሶ በደንብ መጠቅጠቅ ያስፈልጋል፡፡ ይህም የተክሉ ስር በቀላሉ ለንፋስ እንዳይጋለጥና
እንዳይደርቅ ይረዳዋል፡፡

16.3. የመስኖ ውሃ አጠቃቀም
ማሳ ላይ የተተከለ የኮክ ችግኝ በየአምስት ቀኑ አንድ ጊዜ ውኃ መጠጣት ሲኖርበት ምርት
መስጠት የጀመሩና ትላልቅ ዛፎች ደግሞ በየአስር ቀኑ ውኃ ማግኘት ይኖርባቸዋል፡፡ በተለይ
በአበባ ወቅትና ፍሬ ማፍራት በሚጀምር ጊዜ ከፍተኛ የውሃ ፍላጎት ይኖረዋል፡፡ ከዚህም
በተጨማሪ ዛፉን በማይነካ መልኩ ዙሪያውን ጉዝጓዝ ማድረግ አፈሩ እርጥበቱን ጠብቆ
ለማቆየት ይረዳዋል፡፡

16.4. ኩትኳቶ (ማስታቀፍ)
የኮክ ችግኝ ከተተከለበት ጊዜ አንስቶ ዙሪያውን በቅርንጫፉ ስፋት ልክ ቀለበት በመስራት
በየጊዜው በመኮትኮት እንክብካቤ ሊደረግለት ይገባል፡፡ በተክሉ ዙሪያ የሚሰራው ቀለበት
ደግሞ ቅርንጫፉ እያደገ ሲሄድ የቀለበቱም ስፋት በዚያው ልክ መስፋት ይኖርበታል፡፡ ይህ
ካልሆነ ግን ውሃም ሆነ ፍግ ወደ ግንዱ ከተጠጋ ለበሽታ ከማጋለጡም በተጨማሪ ዛፉ በቀላሉ
ሳይጠቀመው ሊባክን ይችላል፡፡

16.5. የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም
የኮክ ተክል ለዕድገት፣ ለማበብና ፍሬ ለማፍራት ብዙ ንጥረ ነገሮችን ከአፈር ውስጥ ይፈልጋል፡፡
ስለሆነም በተከታታይ አመታት ጥሩ ምርት እንዲሰጥ እንዲሁም አፈሩ ለምነቱን እንደ ጠበቀ
እንዲቆይ አስፈላጊውን ንጥረ ነገር ሊደረግለት ይገባል፡፡ ይህም የሚደረገው በአመት አንድ
ጊዜ ዛፉ ከሽልብታ ሲነቃ ቢሆን ይመረጣል፡፡ በተለይም በደንብ የተብላላ ፍግ (ኮምፖስት)
በዛፉ ዙሪያ መጨመር ተገቢ ነው፡፡

16.6. መግረዝና ማሰልጠን (pruning and training)
ፍሬ መቀነስ (fruit thinning)
የኮክ ዛፍ ምቹ ሁኔታ ካገኘ አብዛኛውን ጊዜ የሚይዘው የፍሬ መጠን እጅግ በጣም ብዙ
ከመሆኑ የተነሳ ሁሉንም መመገብ አይችልም፡፡ በመሆኑም ምርቱ ጥራት የጎደለውና መጠኑም
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በጣም ትናንሽ ይሆናል፡፡ በተጨማሪም ቅርንጫፉ ፍሬውን ለመሸከም ስለሚከብደው በቀላሉ
በመገንጠል ዛፉ ለጉዳት ይጋለጣል፡፡ ስለዚህ ዛፉ ከአበበ ሁለት ሳምንት በኋላ እጅብ ብለው
ካፈሩት ፍሬዎች መካከል ሦስት ወይም አራት አስቀርቶ ሌሎቹን ማስወገድ በአጠቃላይ ወደ
ስድስት መቶ ገደማ የሚደርስ ፍሬ በአንድ ዛፍ ላይ መተው ጥራት ያለው ምርት ለማምረት
ይረዳል፡፡
የገረዛ ዓይነቶች
የስልጠና ገረዛ፡- ምርት መስጠት የሚችልበትን ጊዜ ለማፋጠንና ዛፉ የምንፈልገውን ቅርፅ
ይዞ እንዲያድግ የሚረዳ ሲሆን በተከላ ወቅትና ከተተከለ በአንደኛውና በሁለተኛው አመት
በድጋሚ የሚከናወን ነው፡፡
የክትትል ገረዛ፡- ይህ የገረዛ ዓይነት ዛፉ ምርት መስጠት ከጀመረ በኋላ የሚደረግ ሲሆን
የምርት መጠኑና ጥራቱ እንዲጨምር፣ እንዲሁም አዳዲስ እንቡጦች እንዲወጡ የሚያበረታታ
ነው፡፡ ይህም የገረዛ ዓይነት በየአመቱ ዛፉ ከሽልብታ ከመውጣቱ በፊት የሚደረግ ነው፡፡
የዕድሳት ገረዛ፡- ዛፉ የእርጅና ምልክት ሲያሳይ ማለትም የምርት መጠንና ጥራት ሲቀንስ፣
እድገቱ አዝጋሚ ሲሆንና ቅርንጫፎቹ ወደ ታች ማዘንበል ሲጀምሩ የምንጠቀመው የገረዛ
ዓይነት ነው፡፡
የኮክን ዛፍ ለመክተብ የሚያገለግሉ የችግኝ ማምረቻ መሳሪያዎች መቀስ፣ የመክተቢያ ቢላዋ፣
ሞረድ፣ ፕላስቲክ ማሰሪያ፣ አልኮል ሲሆኑ ለማሰልጠንና ለመግረዝ ጥቅም ላይ የሚውሉ
ዋና ዋና መሳሪያዎች ደግሞ የመግረዣ መጋዝ፣ መቀስ፣ ቅባት (wax) ሰም ካሌንዱላ፣ አልኮል
ናቸው፡፡
ገረዛና ሥልጠና (pruning and training)
የኮከ ዛፍ አበባ የሚያብበው አንድ አመት በሆናቸው ቅርንጫፎች ላይ ሲሆን የአበባውም
እንቡጥ በሁለት የቅጠል እንቡጦች መሀል ይገኛል፡፡ በተቃራኒው አንድ አመት የሞላቸው ነገር
ግን የቅጠል እንቡጥ ብቻ የያዙ ቅርንጫፎችም ይገኛሉ፡፡ እነዚህም ቅርንጫፎች የሀሰት ፍሬ
ያዥ ቅርንጫፎች ይባላሉ፡፡ ስለዚህ ገረዛ ከማካሄዳችን በፊት እውነተኛና የሀሰት ፍሬ ያዥ
ቅርንጫፎችን ለይተን በማወቅ የሀሰት ፍሬ ያዥ ቅርንጫፎችን ገርዘን ማስወገድ ይኖርብናል፡፡
የገረዛን ወቅት መጠበቅ ሌላው ልንገነዘበው የሚገባን ጉዳይ ነው፡፡ የደጋ ፍራፍሬ ዛፍ
መገረዝ ያለበት ዛፉ ከሽልብታ ከመውጣቱ በፊት ሲሆን ከተገረዘ በኋላ የተገረዘበትን ቦታ
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
በሠም ወይም አመድና ትኩስ የከብት እበት በመደባለቅ መቀባት ዛፉ ለተለያዩ በሽታዎች
እንዳይጋለጥ ይረዳል፡፡

16.7. የሰብልጥበቃ
የአረም ቁጥጥር
አረም የተክሉን ውሀ እና ንጥረ-ምግብ በመሻማት እንዲሁም በሽታንና ተባይን ይዞ በማቆየትና
ለተክሉ በማስተላለፍ ከፍተኛ ጉዳት ያስከትላል፡፡ ስለሆነም በየወቅቱ ክትትል በማድረግ
በእጅ በመንቀል ወይም ፀረ-አረም መድኃኒት በመጠቀም ማስወገድ ይገባል፡፡
በሽታን መከላከል
የኮክን ተክል የሚያጠቁ የተለያዩ የበሽታና የተባይ አይነቶች ቢኖሩም በሀገራችን በስፋት
የሚታዩት ግን ዋግ (powdery mildew) እና ቅጠል ጠቅልል (Taphrina deformans)
የተባሉት ናቸው፡፡ እነዚህም የበሽታ አይነቶች አበባን፣ ቅጠልንና ፍሬን ያጠቃሉ እንዲሁም
በፍሬ ጥራት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራሉ፡፡ የቅጠል ጠቅልል በሽታ በየትኛውም ኮክ
በሚመረትባቸው አካባቢዎች የሚከሠት ቢሆንም ቀዝቃዛና እና ርጥበታማ አየር ለበሽታው
መባባስ ዓይነተኛ አስተዋፅኦ አላቸው፡፡ ይሁንና በማሳው ውስጥና ዙሪያውን ንጽህና መጠበቅ
እንዲሁም ተክሉ ከሽልብታ ከመንቃቱ በፊት ቅጠሉን አራግፎ እንደ ኮሳይድ ያሉ የሠልፈር
ይዘት ያላቸው ፀረ-ፈንገስ ኬሚካሎችን በመጠቀም የበሽታውን ሁኔታ መቀነስ ይቻላል፡፡
በተጨማሪም የተራገፉትን ቅጠሎች ከማሳ ውሥጥ ሠብስቦ በማውጣት ማቃጠል
ያስፈልጋል፡፡

16.8. የምርት አሰባሰብ እና ድህረ-ምርት አያያዝ
የኮክ ፍሬ የሚከተሉትን ጠቋሚ ምልክቶች ሲያሳይ ለመሰብሰብ የደረሰ መሆኑን
ስለሚያመለክት ወዲያውኑ በእጅ ተለቅሞ በጥንቃቄ ወደ ገበያ ወይም ወደ ጊዜያዊ መጋዘን
መወሰድ ይኖርበታል፡፡ የፍሬው ውጫዊ ቆዳ ቀለም መለወጥ እና መለስለስ ሲጀምር፣
በቅርጹ፣ በይዘቱ እንዲሁም በክብደቱ የተሻለ ሆኖ ሲገኝ፣ ወደ ማሳ ውስጥ በሚገባበት ጊዜ
የተለየ መዓዛ ሲኖረውና፣ በእጅ ሲነካ በቀላሉ ከተክሉ የሚለይ ሲሆን፣ እንዲሁም በላቦራቶሪ
ሲረጋገጥ የስኳር መጠኑ (TSS) ቢያንስ 11.0 % እንዲሁም የአሲድ መጠኑ (TA) ከ 0.7 ያነሰ
ሲሆን ናቸው፡፡
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ምንም እንኳን የኮክ ፍሬ ከተለቀሙ በኋል መብሰል ከሚችሉ የፍራፍሬ አይነቶች (climacteric
fruits) ቢመደብም ከላይ የተጠቀሱትን ምልክቶች ሳያሳይ ወይም ፊዚዮሎጂካል የብስለት
ደረጃ ላይ ሳይደርስ ቢለቀም በቀላሉ በቅዝቃዜ ይበላሻል፣ በውስጡ ያለው የውሃ መጠን
በፍጥነት ይቀንሳል እንዲሁም ጣዕሙን ያጣል፡፡
ከላይ የተጠቀሱት ምልክቶች የታዩበት የኮክ ፍሬ በሚለቀምበት ጊዜ እርስ በርሱ እንዳይገጫጭ
ወይም ቆዳው እንዳይላጥና ለቁስለት እንዳይዳረግ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
በተጨማሪም ከተለቀመ በኋላ ወደ ማስቀመጫ ሳጥን ውስጥ መወርወር ተገቢ አይደለም፡፡
እንዲሁም የፀሀይ ሙቀት በሚቀዘቅዝበትና ነፋሻማ በሆነ ሠዓት ማለትም በጠዋትና ወደ ማታ
አካባቢ ቢለቀም ፍሬው በቶሎ የመበላሸት እድሉ ይቀንሳል፡፡
የድህረ- ምርት አያያዝ
የኮክ ፍሬ በቀላሉ ለብልሽት ከሚጋለጡ የፍራፍሬ ዓይነቶች አንዱ ሲሆን ከዛፍ ላይ እንደ
ተለቀመ ወዲያውኑ በቀዝቃዛ ውሃ ማጠብ ወይም መርጨት በፍሬው ላይ የነበረውን
የሙቀት መጠን ስለሚቀንስ በቀላሉ እንዳይበላሽ ይረዳዋል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ምርቱን
በፍሬው መጠን፣ የብስለት ደረጃ እና በጥራት ሁኔታ ለይቶ ማስቀመጥ ያስፈልጋል፡፡ የኮክ
ፍሬ በቀላሉ በከፍተኛ ቅዝቃዜ ከማይጠቁ የፍራፍሬ ዓይነቶች አንዱ በመሆኑ ከ -1 እስከ 00
ሴንቲ ግሬድ የሙቀት መጠን እና ከ 90-95 % የአየር እርጥበት ባለበት ነፋሻ በሆነ ማከማቻ
ቢቀመጥ እስከ ሁለት ሳምንት መቆየት ይችላል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ወደ ማከማቻ ቦታና
ወደ ገበያ በሚጓጓዝበት ወቅት ፍሬው እንዳይጎዳ በፕላስቲክ ወይም በለስላሳ የእንጨት ሳጥን
ማስቀመጥ ያስፈልጋል፡፡
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የፕለም አመራረት

የፕለም ሰብል ጠቀሜታ
የፕለም ተክል ቅጠላቸውን ከሚያራግፉና ድንጋያማ ከሚባሉ የደጋ ፍራፍሬ ዓይነቶች
የሚመደብ ሲሆን በአለማችን በስፋት ጥቅም ላይ የሚውሉ ሁለት የፕለም ዓይነቶች ናቸው፡፡
እነዚህም የአውሮፓውያን ፕለም (Prunus domestica) እና የጃፓን ፕለም (Prunus
salicina) በመባል ይታወቃሉ፡፡
የፕለም ፍሬ የካሎሪ ይዘቱ አነስተኛ የሆነና ምንም የፋት ይዘት የሌለው በመሆኑ ለጤና እጅግ
ጠቃሚ ከሆኑ የፍራፍሬ ዓይነቶች ይመደባል፡፡ በውስጡም ጥሩ መዓዛና የተለያዩ ማዕድናትን
ፖታሲየም፣ ፎስፈረስ፣ ማግኒዚየም እና ማንጋኒዝ የመሳሰሉትን ከቫይታሚኖች ደግሞ
ቫይታሚን ኤ፣ ቢ፣ ሲ፣ ኢ እና ኬ እንዲሁም ውሃ በብዛት የያዘ ነው፡፡ የፕለም ፍሬ ጣፋጭነት
ያለው ቢሆንም ቆዳው የመኮምጠጥ ባህሪ አለው፡፡ የፕለም ፍሬ በአብዛኛው ጥሬውን (fresh)
የሚበላ ሲሆን በተጨማሪ ደግሞ ጁስ፣ ጄሊ እና ማርማላታ ለመሥራት ጥቅም ላይ ይውላል፡፡

245

የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ

17.1. ለፕለም ተስማሚ ስነ-ምህዳር
የአውሮፓውያን ፕለም ዝርያዎች ከሽልብታ ለመንቃት ከፍተኛ ቅዝቃዜ (850- 1000
የቅዝቃዜ ሠዓት) የሚያስፈልጋቸው ሲሆኑ የጃፓን ፕለም ዝርያዎች በተለይም በዓለም
አቀፍ ገበያ ተፈላጊነት ያላቸው ግን ዝቅተኛ የቅዝቃዜ ፍላጎት (250-400 የቅዝቃዜ ሠዓት)
ስላላቸው በአብዛኛው እንደ ኢትዮጵያ ባሉ በሀሩር ክልል ለሚገኙ ደጋማ ቦታዎች ተስማሚ
ናቸው፡፡ የቅዝቃዜ ሠዓቱ የሚለካውም ከ 0 to 10 °C በሆነ የሙቀት መጠን ነው፡፡ የፕለም
ተክል የዝናብ መጠኑ 900-1100 ሚ.ሜ የሆነ ስርጭት ባለባቸው አካባቢዎች ጥሩ ውጤት
የሚያስመዘግብ ሲሆን ፍሬው መብሠል ሲጀምር ከፍተኛ ዝናብ የሚከሠት ከሆነ በፍሬው
ጥራት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል፡፡
የፕለም ተክል በማንኛውም የአፈር ዓይነት መብቀል የሚችል ቢሆንም አሸዋ ቀመስ፣የአፈሩ
ጥልቀት 60 ሴንቲ ሜትር በላይ የሆነና ውሃን በቀላሉ ማሳለፍ የሚችል እንዲሁም ኮምጣጣነቱ
ከ 5.5 – 6.5 የሆነ የአፈር በጣም ተስማሚ ነው፡፡ ኮምጣጣነቱ ከ 5.5 በታች ከሆነ ግን
በተክሉ እድገት እና ምርት ላይ ተጽዕኖ ስለሚኖረው ኖራ ጨምሮ በደንብ ከአፈሩ ጋር ማዋሃድ
አስፈላጊ ነው፡፡ እንዲሁም የአፈሩ ዓይነት ኮትቻ በሆነባቸው አካባቢዎች ዛፉ ከመተከሉ በፊት
የአፈሩን ሁኔታ ፍግና አሸዋ በመጨመር ማሻሻል ይቻላል፡፡
በሀገራችን በተለያዩ ደጋማ አካባቢዎች የተለያዩ አካባቢያዊ የፕለም ዝርያዎች የሚበቅሉ
ሲሆን ከውጪ ሀገር በማስገባትና ተላማጅነቱና የምርት መጠኑ ከፍተኛነት በጥናት
የተረጋገጠለት ቢዩቲ የተባለ ዝርያ ሲሆን የሚመረትበት ከፍታ ከባህር ወለል በላይ 2000
እስከ 2008 ሜትር እንዲሁም የምርት መጠኑ 16 ቶን በሄ/ር ነው፡፡

17.2. የአመራረት ቴክኖሎጂና አሰራሮች
ተስማሚ ዝርያ መምረጥ፡
የፕለም መሠረተ- ግንድ የሚዘጋጀው እንደ ማይሮባላን የመሳሠሉ የመሠረተ ግንድ ዝርያዎች
ሲሆን ብዙውን ጊዜ የሚራባውም በቁርጥራጭ ነው፡፡
Ø የፕለም መሠረተ-ግንድ ቁርጥራጭ የሚወሠደው ከሽልብታ ከመንቃቱ በፊት ነው፡፡
Ø የሚወሠደው የቁርጥራጭ ዓይነት የእርሣስ ቅርጽ ውፍረት ያለው፣ ቀጥ ብሎ ያደገ፣ ከ
4-6 እንቡጦች ያሉት የአንድ አመት ዕድገት ካለው የቅርንጫፉ መካከለኛ ክፍል ነው፡፡
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Ø ኢንዶሌ ቡትሪክ አሲድ ወይም ሴራዴክስ የተባሉ ሆርሞኖችን መጠቀም ቁርጥራጩ
በቶሎ ስር የማውጣቱን ሂደት ያፋጥነዋል።
Ø ቀጥሎም በደንብ የታጠበ ደቃቅ አሸዋ በሳጥን ውስጥ በመሙላት ወይም በተመሳሳይ
መልኩ በተዘጋጀ መደብ ቁርጥራጩን በ 10 ሴ.ሜ ርቀት 45 ዲግሪ በማንጋደድ
መትከልና እርጥበት እንዲኖረው ዘወትር ክትትል ሊደረግለት ይገባል፡፡
Ø የተተከለው ቁርጥራጭ በደንብ ከአቆጠቆጠና ስር ካወጣ በኋላ ከድብልቅ አፈር (2 እጅ
የጫካ/ የላይኛው አፈር፣ 1 እጅ ኮምፖስት/በደንብ የተብላላ ፍግ፣ 1 እጅ አሸዋ) በተሞላ
25 በ 30 ሴ. ሜትር ስፋትና ርዝመት ባለው የፕላስቲክ ከረጢት ወይም በዚሁ መንገድ
በተዘጋጀ መደብ ላይ ተዛውሮ እንዲያድግ ማድረግና እንደ አስፈላጊነቱ ቶሎ ቶሎ ውሃ
ማጠጣት፣ ከአረም ነጻ ማድረግ እንዲሁም በሽታና ተባይን መቆጣጠር ያስፈልጋል፡፡

17.3. የፕለምን ችግኝ አዘገጃጀት (grafting/ budding)
ሀ. በዲንግ፡- የተለያዩ የበዲንግ ዓይነቶች ቢኖሩም ለፕለም ችግኝ “T” በዲንግ እና ቺፕ
በዲንግ በስፋት የተለመዱ ናቸው፡፡
ለ. ግራፍቲንግ፡- በአብዛኛው የፕለምን ችግኝን ለመክተብ በስፋት ጥቅም ላይ የሚውለው
ዘዴ ክሊፍት ግራፍቲንግ የሚባለው ነው፡፡ ይህን ዘዴ ለመጠቀም በመጀመሪያ
መሰረተ-ግንዱ እና ፍሬ ሰጪ አካሉ እኩል ውፍረት እንዲኖራቸው ያስፈልጋል፡፡
ቀጥሎም ስለት ባለው የመክተቢያ መቀስ ከመሬት ከሃያ እስከ ሃያ አምስት ሴ.ሜ ከፍ
ብሎ በመቁረጥና መሀል ለመሀል ሰንጥቆ ከፍሬ ሰጪ አካል ላይ የተወሰደውን ቀንበጥ
በሁለት ወገን እኩል በመጥረብ የተሰነጠቀው መሰረተ-ግንድ ውስጥ በማስገባትና
በማሰር የሚከናወን ተግባር ነው፡፡

17.4. የተከላ ማሳ ዝግጅት እና ተከላ ማካሄድ comgragulation
የፕለም ማሳ እንደ ማንኛውም የፍራፍሬ ተክል መጠነኛ ተዳፋትነት ያለው፣ የተስተካከለና
ውሃ የማይቋጥር መሬት ቢሆን ይመረጣል፡፡ የፕለም ተክል ከኮክ የሚለየው በመጠኑ
ቅርንጫፉ ጠበብ ያለ በመሆኑ የተከላ ጉድጓድ ርቀቱ 4 × 4 ሜትር ቢሆን ይመረጣል፡፡
ችግኙ በግዢ መልክ ከአንዱ አካባቢ ወደ ሌላው በሚዘዋወርበት ጊዜ ጥራቱን የጠበቀ
ማለትም ከበሽታና ተባይ የጸዳ መሆኑን እንዲሁም ትክክለኛ የችግኝ አቋም መያዙን በባለሙያ
መረጋገጥ ይኖርበታል፡፡
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ችግኝ ተከላ
የፕለም ችግኝ እንደ ሌሎች የፍራፍሬ ዓይነቶች ውሃ ባለማቋረጥ በሚገኝባቸው ቦታዎች
በማንኛውም ጊዜ መትከል የሚቻል ቢሆንም በክረምት ወቅት ማለትም አፈሩ በደንብ
እርጥበት ሲይዝ ቢተከል ግን በአስተማማኝ ሁኔታ ይጸድቃል፡፡ በተከላ ወቅት ትኩረት
ሊደረግባቸው የሚገቡ ዋና ዋና ጉዳዮችም ከኮክ ጋርተመሣሳይነት ስላላቸው ከዚያ መመልከት
ይቻላል፡፡

17.5. የመስኖ ውሃ አጠቃቀም
የፕለም ተክል ከሌሎች የደጋ ፍራፍሬ በተለየ መልኩ የውሃ ፍላጎቱ መጠነኛ ነው፡፡ በመሆኑም
እንደ አፈሩ ዓይነት፣ የአየር ሁኔታ፣ የተክሉ እድሜ እና የዕድገት ደረጃ፣ የውሃ መጠኑን ቀንሶ
የሚሠጥበትን ጊዜ ማሳጠር አስፈላጊ ነው፡፡ ሆኖም ከሽልብታ ከነቃ በኋላ ተክሉ ማበብና ፍሬ
ማፍራት ስለሚጀምር የውሃ ፍላጎቱ ይጨምራል፡፡ ለአንድ የፕለም ተክል ቢያንስ አፈሩ በ 5
ሳሜ ጥልቀት ደረጃ እርጥበት ማግኘት ይኖርበታል ፡፡ የመስኖ ውሃው ከመለቀቁ በፊት በተክሉ
ዙሪያ በቅርንጫፉ ስፋት ልክ ቀለበት በመስራት ከግንዱ ጋር እንዳይነካካ ማድረግ ተገቢ ነው ፡፡
የቀለበቱ ስፋትም የተክሉ ዕድገትና የቅርንጫፉ ስፋት በጨመረ ቁጥር በመከታተል መስፋት
ይኖርበታል፡፡ በተሠራው ቀለበት ዙሪያ የሳር ወይም የገለባ ጉዝጓዝ ማድረግ አፈሩ እርጥበቱን
እንደ ጠበቀ ለማቆየት ይረዳዋል፡፡
ኩትኳቶ
የፕለም ችግኝ ከተተከለበት ጊዜ አንስቶ ዙሪያውን በተሠራው ቀለበት ሥር በየጊዜው
በመኮትኮት እንክብካቤ ሊደረግለት ይገባል፡፡ ይህ አየር በቀላሉ እንዲገባና እንዲወጣ
ከማድረጉም ባሻገር ሥሩ በቀላሉ በመስፋፋት በዙሪያው ያለውን ንጥረ ነገር ለመጠቀም
ይረዳዋል፡፡

17.6. የማዳበሪያ አጠቃቀም
የፕለም ተክል ከየትኛውም ንጥረ-ነገር የበለጠ ናይትሮጅንን የሚጠቀም ቢሆንም መጠነኛ
ለምነት ያለው አፈር ለዕድገት እና ምርት በቂ በመሆኑ ማዳበሪያ መጠቀም ብዙ አስፈላጊ
ላይሆን ይችላል፡፡ ሆኖም አፈሩ ለምነቱን ጠብቆ እንዲቆይና ተክሉ የሚያስፈልገውን ንጥረነገር ማግኘት እንዲችል ከሽልብታ ሲነቃ በደንብ የተብላላ ፍግ/ ኮምፖስት በቀለበቱ ዙሪያ
ጨምሮ አፈሩ እርጥበት እንዲያገኝና ከአፈሩ ጋር በደንብ እንዲደባለቅ ማድረግ ተገቢ ነው፡፡
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የፕለም የማዳበሪያ ዓይነትና መጠን ፍላጎት የሚወስነውም ተከላ በተካሄደበት አካባቢ ባለው
የአፈር ለምነት ደረጃና በተክሉ እድሜና ወቅት፤ የንጥረ ነገሮች ፍላጎት ሲሆን ሁል ጊዜ የአፈር
ለምነት ባለሙያን ማማከር ያስፈልጋል፡፡

17.7.ገረዛና ስልጠና ማካሄድ
ገረዛና ሥልጠና (pruning and training)
የፕለም ተክል ሥልጠና ካልተሠራለት ሁሉም ቅርንጫፍ ወደ ላይ ቀጥ ብሎ በማደግ በቂ
የፀሀይ ብርሀን ስለማያገኝ አነስተኛና ጥራት የጎደለው ምርት ይኖረዋል፡፡ በመሆኑም ከኮክ
ተክል ጋር በተመሳሳይ መልኩ የቅርንጫፉን መሀል ክፍት እንዲሆን በማድረግ (Open
center) ከሶስት እስከ አራት የሚደርሱ ቅርንጫፎችን ወደ ታች በማሠር በቂ የፀሀይ ብርሃን
እንዲያገኝ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ የሚደረግለትም የገረዛ ዓይነት ከኮክ ጋር ተመሳሳይነት
አለው፡፡
ፍሬ መቀነስ (fruit thinning)
የፕለም ተክል ምቹ ሁኔታ ካገኘ አብዛኛውን ጊዜ የሚይዘው የፍሬ መጠን እጅግ በጣም ብዙ
ነው፡፡ በመሆኑም ምርቱ ጥራት የጎደለውና መጠኑም በጣም ትናንሽ ይሆናል፡፡ በተጨማሪም
ቅርንጫፉ ፍሬውን ለመሸከም ስለሚከብደው በቀላሉ በመገንጠል ዛፉ ለጉዳት ይጋለጣል፡፡
ስለዚህ ዛፉ ከአበበ ሁለት ሳምንት በኋላ እጅብ ብለው ካፈሩት ፍሬዎች መካከል በጣም
ትናንሾቹን ማስወገድ ጥራት ያለውና በመጠኑም ትልልቅ ምርት ለማምረት ይረዳል፡፡

17.8. የምርት አሰባሰብ እና ድህረ-ምርት አያያዝ
የምርት መድረሻ ወቅት አመላካች
የፕለም ፍሬ የሚከተሉትን ጠቋሚ ምልክቶች ሲያሳይ ለመሰብሰብ የደረሰ መሆኑን
ስለሚያመለክት ወዲያውኑ በእጅ ተለቅሞ በጥንቃቄ ወደ ገበያ ወይም ወደ ጊዜያዊ መጋዘን
መወሰድ ይኖርበታል፡፡
· የፍሬው ውጫዊ ቆዳ ቀለም መለወጥ እና መለስለስ ሲጀምር፣
· በቅርጹ ፣ በይዘቱ እንዲሁም በክብደቱ የተሻለ ሆኖ ሲገኝ፣
· በእጅ ሲነካ በቀላሉ ከተክሉ የሚለይ ሲሆን ፣
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· እንዲሁም በላቦራቶሪ ሲረጋገጥ የስኳር መጠኑ (TSS) ቢያንስ 25-35% ሲሆን ናቸው።
የፕለም ፍሬ ከተለቀሙ በኋል መብሰል ከሚችሉ የፍራፍሬ አይነቶች (climacteric fruits)
ቢመደብም ከላይ የተጠቀሱትን ምልክቶች ሳያሳይ ወይም ፊዚዮሎጂካል የብስለት ደረጃ
ላይ ሳይደርስ ቢለቀም በቀላሉ በቅዝቃዜ ይበላሻል፣ በውስጡ ያለው የውሃ መጠን በፍጥነት
ይቀንሳል እንዲሁም ጣዕሙን ያጣል፡፡
የምርት አሰባሰብ
ከላይ የተጠቀሱት ምልክቶች የታዩበት የፕለም ፍሬ በሚለቀምበት ጊዜ እርስ በርሱ
እንዳይገጫጭ ወይም ቆዳው እንዳይላጥና ለቁስለት እንዳይዳረግ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ
ያስፈልጋል፡፡ በተጨማሪም ከተለቀመ በኋላ ወደ ማስቀመጫ ሳጥን ውስጥ መወርወር ተገቢ
አይደለም፡፡ እንዲሁም የፀሀይ ሙቀት በሚቀዘቅዝበትና ነፋሻማ በሆነ ሠዓት ማለትም
በጠዋትና ወደ ማታ አካባቢ ቢለቀም ፍሬው በቶሎ የመበላሸት እድሉ ይቀንሳል፡፡
የድህረ- ምርት አያያዝ
የፕለም ፍሬ በቀላሉ ለብልሽት ከሚጋለጡ የፍራፍሬ ዓይነቶች አንዱ ሲሆን ከዛፍ ላይ
እንደ ተለቀመ ወዲያውኑ በቀዝቃዛ ውሃ ማጠብ ወይም መርጨት በፍሬው ላይ የነበረውን
የሙቀት መጠን ስለሚቀንስ በቀላሉ እንዳይበላሽ ይረዳዋል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ምርቱን
በፍሬው መጠን፣ የብስለት ደረጃ እና በጥራት ሁኔታ ለይቶ ማስቀመጥ ያስፈልጋል፡፡ የፕለም
ፍሬ በቀላሉ በከፍተኛ ቅዝቃዜ ከማይጠቁ የፍራፍሬ ዓይነቶች አንዱ በመሆኑ በ 00 ሴንቲ
ግሬድ የሙቀት መጠን እና 90 % የአየር እርጥበት ባለበት ነፋሻ በሆነ ማከማቻ ቢቀመጥ
ከሁለት እስከ ሦስት ሳምንት መቆየት ይችላል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ወደ ማከማቻ ቦታና
ወደ ገበያ በሚጓጓዝበት ወቅት ፍሬው እንዳይጎዳ በፕላስቲክ ወይም በለስላሳ የእንጨት ሳጥን
ማስቀመጥ ያስፈልጋል ፡፡

250

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

18

2009

የወይን አመራረት

የወይን ሰብል ጠቀሜታ
የወይን ተክል መገኛ በሜዲትራኒያን አካባቢ (ከሞሮኮ እስከ ስፔን)፣ በመካከለኛው አውሮፓ
እና በምዕራብ እስያ (ከምስራቅ እስከ ሰሜን ኢራን ሲሆን በሁሉም አህጉራት ይመረታል፡፡
የወይን ተክል ወደ ኢትዮጵያ የገባበት ወቅት ባይታወቅም ነገር ግን ከሃምሳ አመታት በፊት
ጀምሮ በግለሰቦችና በመንግስት ድርጅቶች በተለያየ ደረጃ በመመረት ላይ ይገኛል፡፡ይህ ምርት
በአብዛኛው ለወይን ጠጅ ጠመቃ ግብአት የሚሆን ሲሆን ከቅርብ አመታት ጀምሮ ለገበታ
እሸት የሚሆኑ ዝርያዎችን የሚያመርቱ እርሻዎች ብቅ ማለት ጀምረዋል፡፡ ነገር ግን በአገራች
ከሌሎች ፍራፍሬዎች ጋር ሲወዳደር የወይን ተክል ማሳ ስፋት ዝቅተኛ ነው፡፡ ለወይን
ተክል ምርት ተስማሚ የሆነ ስነ-ምህዳር በአገሪቱ በስፋት የሚገኝ ስለሆነ የተክሉን ልማት
በማስፋፋት ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ማግኘት ይቻላል፡፡
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
የወይን ፍሬ በውስጡ ለጤና እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ይይዛል፡፡ ፌኖል፣ ፖሊፌኖል፣
ሪዘርቪቶል እና ካሮቲኖይድ የተባሉ ለልብ ጤና፣ የደም ብዛትን እና ድርቀትን ለመከላከል
የሚረዱ እጅግ ጠቃሚ ንጥረነገሮች እና ፍሪ ራዲካልን የሚቋቋሙ አንቲ-ኦክሲዳንቶችን
እንደሚይዝ በርካታ ጥናቶች ይጠቁማሉ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የወይን ፍሬ የቫይታሚን ኬ፣
ቫይታሚን ኤ፣ ቫይታሚንሲ፣ አይረን፣ ኮፐር፣ ፖታሲየም፣ በርካታ የ ቢ ቫይታሚኖች፣ ፎሌት
እና ፋይበር በውስጡ ይገኛሉ፡፡ የወይን ፍሬ ለወይን ጠጅ መጥመቂያ፣ ለዘቢብ፣ ለገበታ
እሸት፣ ለጭማቂዎች እና ለማርማላት መስሪያነት ያገለግላል፡፡ በተጨማሪም የተመረጡ
የወይን ዝርያዎች ቅጠል በሜዲትራንያን አካባቢ ባሉ አገራት ለምግብነት ይውላል፡፡

18.1. ተስማሚ ስነ-ምህዳር
ወይን ተክል የሜድትራንያን አካባቢ ተክል ሲሆን ከ34 ድግሪ እስከ 45 ዲግሪ ንፍቀ ክበብ
ይበቅላል፡፡ ነገር ግን ገረዛና ውሃ ማጠጣት የመሳሰሉ እንክብካቤዎችን በማድረግ እንደ
ኢትዮጵያ ባሉ ሞቃት የአየር ንብረት ባላቸው አገራት ይመረታል፡፡
የመሬት ከፍታ- 900-2200 ሜትር ከባህር ወለል በላይ ቦታዎች ይመረጣሉ፡፡ የጥቅሙም
አይነት በሚለማበት አካባቢ ሙቀትና ቅዝቃዜ ይወሰናል፡፡ ለወይን ጠጅ ጠመቃ የሚያገለግሉ
ዝርያዎች በደጋና በወይና ደጋ አካባቢዎች ቢመረቱ ይመረጣል፡፡ ለገበታ እሸት እና ለዘቢብ
የሚያገለገሉ ዝርያዎች በአንፃሩ በቆላማ አካባቢዎች ቢመረቱ ይመረጣል፡፡
የሙቀት መጠን- ወይን ዉርጭ የማይቋቋም ተክል ስለሆነ ውርጭ የሚከሰተባቸው ቦታዎችን
አለመጠቀም ይመረጣል፡፡
የዝናብ መጠን- ወይን በአገራችን በአብዛኛው በመስኖ ውሃ የሚመረት ሲሆን ዝናብ በሚያገኙ
ወይና ደጋማ ቦታዎች ላይ እስከ 1000.ሚ.ሜትር ዝናብ ያስፈልገዋል፡፡
የአፈር ዓይነት- እስከ 2 ሜትር ጥልቀት ያለዉ፣ በቀላሉ ዉሃ ማጠንፈፍ የሚችልና አፈር
ኮምጣጤነት 5-7 ፒኤች የሆነ ይስማማዋል፡፡

18.2. የአመራረት ቴክኖሎጂና አሰራሮች
የወይን አይነቶች ዝርያዎች
በአለም ላይ ከ 8000 የሚበልጡ የወይን ዝርያዎች እንዳሉ ይታወቃል፡፡ በሚሰጡትም ጥቅም
አንፃር በሶስት ዋና ዋና ክፍሎች ይከፈላሉ፡፡
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1. ለወይን ጠጅ ጠመቃ፡- ጥራቱን የጠበቀ የወይን ጠጅ ለመጥመቅ የሚያስችሉ
ዝርያዎች ሲሆኑ የአልኮል መጠናቸውም ለጠረጴዛ ወይን ጠጅ ከ14 ፐርሰንት በታች
ሲሆን ለደረቅ ወይን ጠጅ ከ14 ፐርሰንት በላይ ሊሆን ይገባል፡፡ ከቀለም አንጻር ደግሞ
ቀይና ነጭ በመባል ይታወቃሉ፡፡
2. ለገበታ እሸት፡- ለአይን የሚስቡና በእሸትነታቸው የሚበሉ ናቸው፡፡ ትላልቅ ፍሬ
ያላቸው ዘር የሌለው ፍሬ ያላቸው መሆን አለባቸው፡፡
3. ለዘቢብ ዝግጅት፡- ዘቢብ ማለት የወይን ፍሬ ተለቅሞ የደረቀ ማለት ነው፡፡ የዘቢብ
ወይን ዝርያዎች ትንንሽ ወይን መካከለኛ ፍሬ ያላቸው ዘር የሌለው ፍሬ ያላቸው
ዝርያዎች ናቸው፡፡

18.3. ተስማሚ ዝርያ መምረጥ
አንድ አምራች ዝርያዎችን ከመምረጡ በፊት የወይኑን ምርት ለምን አገልግሎች እንደሚፈለግ
ማወቅና መወሰን አለበት፡፡ የሚከተሉት ዝርያዎች በኢትዮጵያ ተላማጅነታቸው ታውቆ
የተመዘገቡ ሲሆን በዋነኝነት ለወይን ጠጅ ጠመቃና ለዘቢብ ስራ ይውላሉ፡፡ ለወይን ጠጅ
ጠመቃ የሚያገለግሉ ዝርያዎች፡- ቼኒን ብላንሽ፤ ኡግኒ ብላንሽ፤ ግሪናች ባላንሽ፤ ጥቁር ወይን
(ሳንጂዩቪስ)፤ካኖናኖ፤ ግሪናች ኖየር፤ ብላክ ሃምበርግ እና ዶዶማ አሊቴኮ ሲሆኑ ለዘቢብ
ዝግጅት፡- ቶምሰን ሲድለስ፤ ብላክ ኮርኒዝ እና ሙስካት ኦፍ አሌክሳንደር ዝርያዎች ናቸዉ፡፡

18.4. የቁርጥራጭ ዝግጅት
ሁሉም የወይን ተክል ዝርያዎች በሁለት ዋና ዋና መንገዶች ማለትም በዘርና ያለዘር
(በቁርጥራጭ) ይራባሉ፡፡ በአለም ወይን ተክል ልማት ውስጥ ቀዳሚውን ቦታ የሚይዘው
የአረባብ ዘዴ ያለ ዘር በቁርጥራጭ ዘዴ ነው፡፡ ይህም ሊሆን የቻለበት ዋና ምክንያት
በቁርጥራጭ የአረባብ ዘዴ ዝርያው ማንነቱን ሳይለቅ ለማባዛት ስለሚቻል፤ ፈጣንና ወጪ
ቆጣቢ በመሆኑ ነው፡፡
በቁርጥራጭ ለማባዛት ጤናማና የበሰሉ ቁርጥራጮች ከእናት ወይን ተክል ላይ በገረዛ ወቅት
ይዘጋጃሉ፡፡ ለቁርጥራጭ ብቁ የሆኑ አገዳዎች ቅርፊታቸው ቀላ ያለ፤ ሙሉ ክብ ቅርጽ ያለው
እና ሲቆረጡ ውስጣዊ ክፍላቸው አረንጓዴ የቀለበት ምልክት ያለው መሆን አለባቸው፡፡
የሚዘጋጁት ቁርጥራጮች ከ 0.5-1 ሳ.ሜ. ውፍረት (የእርሳስ ያህል) መካከለኛ የአንጓ ርዝመት
(20 - 30 ሳ.ሜ) እና የአንድ አመት እድሜ ሊኖራቸው ይገባል፡፡ እያንዳንዱ ቁርጥራጭ ከሶስት
ያላነሱ ጤናማ ጉጦች ሊኖሩት ይገባል፡፡ ወደ አፈር የሚገባው ጫፍ ክብ ሆኖ ሲቆረጥ ከላይ
የሚሆነው ጫፍ ደግሞ በ 45 ዲግሪ ሰያፍ ሆኖ ይቆረጣል፡፡

253

የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ

18.5. የመደብ ዝግጅት እና የቁርጥራጭ ተከላ
የቁርጥራጭ መትከያው መደብ መሬቱ ታርሶ ከተስተካከለ በኃላ በማለስለስ አፈሩ እንዲልም
ይደረጋል፡፡ ከዚያም ለውሃ አመቺ በሆነ መልኩ ከተስተካከለ በኃላ በ 80 ሳ.ሜ. ርቀት መስመሮች
ይዘጋጃሉ፡፡ የመደቡ ጠቅላላ ቁመት እስከ 10 ሜትር ሊደርስ ይችላል፡፡ ቁርጥራጮቹ ሁለት
ጉጦቻቸው አፈር ውስጥ በመቅበር አንዱ ጉጥ ከአፈር ውስጥ ከአፈር በላይ በማስቀረት
በተዘጋጀላቸው የችግኝ መደብ ላይ ከ 5-10 ሳ.ሜ. ርቀት በመስመር ይተከላሉ፡፡ ከስድስት ወር
እስከ አንድ አመት ያህል ተገቢው እንክብካቤ እየተደረገላቸው በችግኝ መደቡ ላይ በማቆየት
አስፈላጊውን ስርና ቅርንጫፍ እንዲያበቅሉ ይደረጋል፡፡ በችግኝ መደበ ላይ እንደ አካባቢው
የአየር ሁኔታ ከስድስት ወር (በሞቃታማ ቦታዎች) እስከ አንድ አመት (በቀዝቃዛ ቦታዎች)
ከቆዩ በኃላ ለተከላ ዝግጁ ይሆናሉ፡፡

18.6. የማሳ መረጣ
ለወይን ተክል እርሻ ምስረታ የሚመረጥ ቦታ መሟላት ያለባቸው ሁኔታዎች የሚከተሉት
ናቸው፡፡
· ውሃ ገብ የሆነ
· ገላጣ ሜዳና ውሃ የማንጠፍጠፍ ባህሪ ያለው
· አፈሩ ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ ለምነት ያለው
· ውርጭ የማይከሰትበት
· ለገበያ እና መጓጓዣ አመቺ የሆነ
· ለፍሬው ብስለት በቂ የሆነ የሙቀት መጠን መስጠት የሚችል
መሆን አለበት፡፡ በአጠቃላይ በማሳ ምስረታ ጊዜ ከፍተኛ ትኩረት የሚሹ ሶስት መስፈርቶች
የመሬቱ አቀማመጥ የአፈር አይነት እና የሙቀት መጠን ናቸው፡፡

18.7. የተከላ ቦታ ዝግጅት
የወይን ችግኞች ለመዛወር ከመድረሳቸው 3 ወራት በፊት በዋናው ማሳ ላይ ጉድጓዶች
መዘጋጀት አለባቸው፡፡ የጉዳጓዱ ጥልቀት 60 ሳንቲሜትር ሲሆን ስፋቱ ደግሞ 50 ሳንቲ ሜትር
መሆን አለበት፡፡ በመስመር መካከል ያለው ርቀት እንደምንጠቀመው የእረቃ ዘዴ የሚለያይ
ሲሆን በአብዛኛው የምንጠቀመው የባይላተራል ኮርዶን ዘዴ በመስመር መካከል 2.5 ሜትር
ሲሆን በመስመር ውስጥ በዛፎች መካከል ደግሞ 2.0 ሜትር ይሆናል፡፡ ከላይኛው 20 ሳ.ሜ.
ጥልቀት የወጣው አፈርን አፈር በአንድ በኩል የሁለተኛው 30-40 ሳ.ሜ. አፈር በሌላ በኩል
በማድረግ እስከተከላ ጉድጓድ ለፀሃይ መጋለጥ ያስፈልገዋል፡፡
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18.8. ችግኝ ማዛመትና ተከላ
ጉድጓዶቹ ከተዘጋጁ በኃላ በክረምቱ የመጀመሪያ ቀናት ችግኞችን ማዘጋጀት መጀመር አለበት፡፡
ችግኞችን ከመንቀል በፊት መሬቱን ውሃ በማጠጣት ማራስ የችግኞቹ ስር ሳይጎዳ ለመንቀል
ይረዳል፡፡ ከዚያም ችግኞችን በጥንቃቄ በመንቀል ቅጠሎቹን በማራገፍ ስሮቹንም በመግረዝ
ወደ ተዘጋጀላቸው ጉድጓድ መትከል ይቻላል፡፡ የወይኑ ማሳ ከችግኞቹ መደብ የራቀ ከሆነ
ግን እስከ መቶ የሚደርሱ ችግኖችን በአንድ ላይ በማሰር በእርጥብ ሳር በመጠቀለል ውሃ
በማርከፍከፍ እና ከፀሃይ በመከላከል በማጓጓዝ እስከ አንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ መትከል
ያስፈልጋል፡፡

18.9. የመስኖ ውሃ አጠቃቀም
እስካሁን እየተሰራበት ባለ ልምድ የወይን ተክል ከተገረዘበት ቀን ጀምሮ ፍሬ እስከሚበስል
ድረስ ቢያንስ ከ7-15 ቀናት ውሃ መጠጣት አለበት፡፡ ሆኖም እንደ አፈሩ እርጥበት በማየት
ውሃ የማጠጣት ጊዜ መቼ እንደሆነ መረዳት ይቻላል፡፡ የውሃውን አሰጣጥ በተመለከተ እንደ
ማንኛውም ቋሚ ተክል በዛፉ ዙሪያ ቀለበት በማበጀት ውሃው ግንዱን ሳይነካ በቀለበቱ
ውስጥ ውሃ በመሙላት መጋቢ የተክሉ ስሮች ውሃ እንዲመጡ ይደረጋል፡፡ ለመስኖ
የሚያገለግው ውሃ ጨዋማ መሆን የለበትም፡፡ በአጠቃላይ የወይን ተክል የመስኖ ዉሃ
መጠንና ፍላጎት የሚወሰነውም ተከላ በተካሄደበት አካባቢ ባለው አፈር ዉሃ የመያዝ ችሎታና
በተክሉ እድሜ፤ ወቅታዊ እድገት ፍላጎት ሲሆን ሁል ጊዜ የመስኖ ውሃ አጠቃቀም ባለሙያን
ማማከር ያስፈልጋል፡፡

18.10. የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም
50 ግራም ዩሪያና 100 ግራም ዳፕ ለአንድ ተክል ይሰጣል፡፡ አሰጣጡም በሁለት ተከፍሎ ተክሉ
እንደ ተገረዘ የማዳበሪያው 3/4 መጠን ሲሰጥ ቀሪው 1/4 ደግሞ በሚያብብ ጊዜ ይሰጣል፡፡
የአፈሩን የውሃ መያዝ ችሎታ ለማሻሻል ከ1-2 አካፋ የበሰለ የከብቶች ፍግ በአንድ ተክል
ዙሪያ መጨመር ይቻላል፡፡ የወይን የማዳበሪያ ዓይነትና መጠን ፍላጎት የሚወሰነውም ተከላ
በተካሄደበት አካባቢ ባለው የአፈር ለምነት ደረጃና በተክሉ እድሜና ወቅት፤ የንጥረ ነገሮች
ፍላጎት ሲሆን ሁል ጊዜ የአፈር ለምነት ባለሙያን ማማከር ያስፈልጋል፡፡

18.11. የሰብልጥበቃ
አረም ቁጥጥር- የወይን ተክል ከተተከለበት ጊዜ አንስቶ የአረም ክትትል መደረግ አለበት፡፡
ይህም ማለት ቀጣይነት ያለው ኩትኳቶ እና የአረም ጽዳት ያስፈልጋል፡፡
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በሽታን መከላከል
በኢትዩጵያ ሁለት ዋና ዋና የወይን በሽታዎች እንዳሉ ይታወቃል፡፡
ዋግ (Powdery mildew)
ይህ በሽታ Uncinula necator በተባለው ፈንገስ አማካይነት ይከሰታል፡፡ በሽታው
ማንኛውንም የተክል ክፍል ያጠቃል፡፡ ለበሽታው መከሰት የአካባቢው ሙቀት መጠን
ወሳኝነት አለው፡፡ እርጥበት ያለው የታፈነ እና ጥላማ የሆነ ቦታ ለበሽታው መስፋፋት
ወሳኝ ነው፡፡ ነገር ግን ከፍተኛ ሙቀት ያለው ለፀሃይ የተጋለጠ ከሆነ በሽታው ከመስፋፋት
ይታገዳል፡፡
የበሽታው ምልክቶች፡- በሽታው በተከሰተ ከ3-5 ሳምንት ጊዜ ውስጥ ምልክት ያሳያል፡፡
በቅጠሉ የላይኛው ክፍል ላይ ነጭ አመድ መሰል ዱቄት መታየት ይጀምራል፡፡ በሽታው
እየጠነከረ ሲሄድ የተጠቁ ቅጠሎች ፍሬዎችና ለጋ ቅርንጫፎቹ ጥቁር ምልክት ያሳያሉ፡፡ ከዚያ
ቅጠሉ ወይም ፍሬው ይጨማደዳል፣ ቀለሙም ይለወጣል በመጨረሻም ይሞታል፡፡
እስከአሁን ድረስ በዓለም ዙሪያ በተረጉት ምርምሮች ይህን በሽታ ሊቋቋም የሚችል ዝርያ
አልተገኘም፡፡ ስለዚህ በሽታውን ለመቆጣጠር በይለተን የተባለውን ፀረ-ፈንገስ በየ15 ቀኑ 1
ግራም ዱቄት በአንድ ሊትር ውሃ በመበጥበጥና በመርጨት መቆጣጠር ይቻላል፡፡ ከ3-6
ያህል የርጭት ድግግሞሽ ሊኖራው ይችላል፡፡
የዳመና በሽታ (Downy mildew)
የዚህ በሽታ አምጪ ፈንገስ ይባላል፡፡ በሽታው በየትኛውን የወይን አብቃይ ስነ-ምህዳር
ሊከሰት ይችላል፡፡ ሆኖም ግን ከፍተኛ የዝናብ መጠንና ደመናማ በሆኑ ቦታውች እና ወቅቶች
ላይ በሽታው ከፍተኛ ጉደት ያደርሳል፡፡
በሽታው ምልክቶች፡ በሽታው መጀመሪያ ሲከሰት በቅጠሉ የስረኛው ክፍል ላይ ነጫጭ
ዱቄታማ ነጥቦች ይፈጠራሉ፡፡ ከዚያም በቅጠሉ የላይኛው ክፍል ፈዛዛ ቢጫ ነጠብጣቦች
ይታያሉ፡፡ የጠቆሩት የቅጠል ክፍሎች ወደ ቡናማነት ቀለም መለወጥና የተጠቃው ቦታ
ይበሳል፡፡ ከዚያም ቅጠሉ ሙሉ በሙሉ ይረግፋል፡፡ ይህ በሽታ ቅጠል፣ቅርንጫፍ፣ ሃረግንና
ፍሬን ያጠቃል፡፡
የመቆጣጠሪያ ዘዴዎች፡ በተለያ የወይን አብቃይ የአለማችን ክፍሎች የተለያዩ የመቆጣጠሪያ
ኬሚካሎች ቢኖሩም በሃገራችን ሁኔታ ሪዶሚል ጎልድ የተባለው ፀረ-ፈንገስ በሰፊው በስራ ላይ
እየዋለ ነው፡፡ በዚህም መሰረት ተክሉ ተገርዞ በቂ ቅጠል ካበቀለ በኃላ በየ15 ቀኑ 2.5 ግረም
ሪዶሚል ጎልድ በአንድ ሊትር ውሃ በጥብጦ በመርጨት በሽታውን መቆጠጠር ተችሏል፡፡
ከ3-7 ያህል የርጭት ድግግሞሽ ሊኖረው ይችላል፡፡
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የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

ተባይን መከላከል
የወይን ምርት በመድረስ ላይ እያለና ምርቱ ከመሰብሰቡ በፊት ወፎች ምርቱን ሙሉ በሙሉ
ስለሚበሉ አዋጭነቱ ታይቶ ማሳዉ ሙሉ በሙሉ በኔት መሸፈን አለበት፡፡ አለባለዚያ ወፎች
የደረሰዉን ምርት ሙሉ በሙሉ ያጥፉታል፡፡

18.12. መግረዝና ማሰልጠን (pruning and training)
ገረዛ (pruning)
የወይን ተክል ገረዛ የሚያስፈልግባቸው ዋና ዋና ምክንያቶች የሚከተሉት ናቸው፡፡
1. ተክሉ የተስተካከለ ቅርጽ ኖሮት ምርት እንዲጨምርና ለሌሎች የእንክብክቤ ስራዎች
ማለትም ቅጥያ ቅነሳ፣ ምርት መሰብሰብ፣ ውሃ ማጠጣት፣ የበሽታና ተባይ ቁጥጥር
ስራዎችን አመቺ እንዲሆን ለማስቻል
2 ተክሉ ተገቢውን የቅርንጫፍ መጠን እንዲኖረውና አቅሙ የፈቀደውን ምርት
እንዲይዝ ለማድረግ
3. ተክሉ መያዝ ያለበትን ምርት ለመቆጣጠር ናቸው፡፡
ገረዛ ስለት ባላቸው በጥንቃቄ በተያዙ መቀሶች መካሄድ አለበት፡፡ ገረዛ ከዓይን ወይም ጉጡ
በግምት 2.5 ሳ.ሜ. ከፍ ብሎ መደረግ ያለበት ሲሆን በአይኑ ወይም ጉጡ ተቃራኒ አቅጣጫ
በ45 ዲግሪ ሰያፍ ይገረዛል፡፡
የገረዛ አይነቶች (Types of Pruning)
የተለያዩ የወይን ዝርያዎች በአገዳዎች ላይ የማፍሪያ እንቡጥ አያያዛቸው ይለያያል፡፡ ስለሆነም
አገራረዛቸውም እንዲሁ ይለያያል፡፡ በአንድ ዝርያ ላይ የፍሬያማ እንቡጥን ያላገናዘበ ገረዛ
ከተከናወነ ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ምርት የመቀነስ ሁኔታ ሊያጋጥም ይችላል፡፡
1. የአንጓ ወይም የአገዳ ገረዛ (cane pruning)
ይህ አይነት ገረዛ ምርታማ ጉጦቻቸው ከ 4ተኛ አንጓ በላይ ለሚገኙ ዝርያዎች ተስማሚ ገረዛ
ነው፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ በሚቀጥለው አመት ምርት መያዝ የሚችሉ ቅርንጫፎች ይለያሉ፡፡
እነዚህ ቅርንጫፎች ጤነኛ ጉጦች ያላቸው፣ በቅርፃቸው ክብ የሆኑ፣ መካከለኛ ርቀት (ከ2030 ሳ.ሜ. ቁመትና 0.5-1 ሳ.ሜ. ዳያሜትር ውፍረት) ያላቸው አንጓዎች ያላቸው፣ እንዲሁም
በወይኑ ክንድ ትክክለኛ አቅጣጫ የበቀሉ መሆን አለባቸው፡፡ ለአንጓ ገረዛ ምቹ የሆነው
ቅርንጫፍ ተመርጦ ከተገረዘ በኃላ ለሚቀጥለው አመት ተተኪ የሚሆን ቅርንጫፍ ተመርጦ
አንድ ወይም ሁለት አንጓ ላይ ይቆረጣል፡፡
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
2. የሁለት አንጓ ገረዛ (Spur pruning)
ከላይ የተዘረዘሩት መመዘኛዎችን በመጠቀም ለባለ ሁለት አንጓ ገረዛ ተስማሚ የሚሆኑ የበሰሉ
አገዳዎች ይመረጣሉ፡፡ አንጓውም ከ 2-4 ጉጦች እንዲኖሩት ተደርጎ ይገረዛ፡፡ ለሚቀጥለውም
አመት ተተኪ የሚሆን አገዳም ተመርጦ ይቀራል፡፡ ይህ አይነቱ ገረዛ ምርታማ ጉጦቻቸው
ከመነሻ አካባቢ ለሚገኙ ዝርያዎች ለመግረዝ የሚያገለግል ሲሆን ለአሰራርም ምቹና ቀላል
ነው፡፡ በኢትዩጵያ የተለያዩ ቦታዎች ገረዛ በተለያዩ ወቅቶች ይደረጋል፡፡
ሠንጠረዥ 18.1. የቦታ ስም፡ የገረዛ ወቅት፡ የገረዛ ድግግሞሽና የምርት መሰብሰቢያ ጊዜ
የቦታ ስም

ከፍታ ከባህር ወለል
በላይ

የገረዛ ወቅት

የገረዛ ድግግሞሽ

ምርት መሰብሰቢያ

ደብረ ዘይት

1900

ነሃሴ

በአመት አንድ ጊዜ

የካቲት

መርቲ

950-1000

ሀምሌና ጥር

በአመት ሁለት ጊዜ

ታህሳስና ሰኔ

ዝዋይ

1640

ሀምሌና ጥር

በአመት ሁለት ጊዜ

ታህሳስና ሰኔ

ጉደር

1800-2000

ነሃሴ

በአመት አንድ ጊዜ

የካቲት

ማሰልጠን (training)
የወይን ተክል በተፈጥሮው የሀረግ ባሕሪ ስላለው ግንዱ የቅርንጫፎቹን እና የምርቱን
(ዘለላዎቹን) ክብደት ያለ ድጋፍ ተሸክሞ መቆም አይችልም፡፡ በዚህም ምክንያት የወይኑን
የአስተዳደግ ባህሪ እና የእንክብካቤ ሥራዎችን (cultivation practices) መሠረት ባደረገ
መልኩ ተጠንተው ብዛት ያላቸው የድጋፍ ዓይነቶች ጥቅም ላይ ውለዋል፡፡
የወይን ተክል ድጋፍ ዋና ዋና ዓላማዎች
· የወይኑ ቅጠሎች የሚያገኙትን ቀጥተኛ የፀሃይ ብርሀን መጠን በመጨመር
የሚገኘውን ምርት ይጨምራል፣ በቀይ እና ጥቁር ዝርያዎች የሚፈለገውን ቀለም
እንዲገኝ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል፡፡ በቂ የፀሃይ ብርሀን የማያገኝ ወይን ተክል
የእንቡጦች ምርታማነት ይቀንሳል፡፡
· በወይኑ ቅርንጫፎች ውስጥ ያለውን የአየር ሁኔታ (ማይክሮክላይሜት) በማሻሻል
ጥሩ የአየር እንቅስቃሴ እንዲኖር እንዲሁም ሙቀትን በመጨመር እና የእርጥበትን
መጠን በመቀነስ የበሽታ ክስተትን ይቀንሳል፡፡
· ጥሩ የወይን ድጋፍ የወይን እንከብካቤ ስራዎች እንዲቀላጠፉ ያስችላል፡፡ ትክክል
ያልሆነ የወይን ድጋፍ ምርጫ ከቅርንጫፍ ማሰር፣ ቅጠል ቅነሳ፣ ቶፒንግ፣ የወይን
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ዘለላዎችና ፍሬዎች ቅነሳ (ለጠረጴዛ ዝርያዎች) እና ምርት ስብሰባ የሚያስፈልገውን
ወጪ በከፍተኛ ደረጃ ከመጨመሩም በላይ የበሽታ ክስተትን ስለሚያስከትል
የመድሃኒት ፍጆታን ይጨምራል፡፡
የወይን ድጋፍ ምርጫ ለማድረግ የሚከተሉትን ነጥቦች ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል
· የተከላ ርቀት፡- የአንድ ወይን ተክል የመሬት ሽፋን እንደየተከላ ርቀቱ ከ2 ሜ2 (0.8
ሜ x 2.5 ሜ ለወይን ጠጅ ዝርያዎች) እስከ 7.5ሜ2 (2.5ሜ x 3ሜ ለጠረጴዛ ወይን
ዝርያዎች) ሊደርስ ይችላል፡፡
· የአፈር ለምነት፡- የአፈሩ ለምነት እየጨመረ ሲሄድ የወይኑም አስተዳደግ ፈጣን
ስለሚሆን ሠፊ የተከላ ርቀት እና ለዚሁም የሚሆን ድጋፍ መምረጥ ያስፈልጋል
· ዝርያዎች፡- ፈጣን የዕድገት ባህሪ ያላቸው (vigurous) ዝርያዎች ሰፋፊ ድጋፍ
ያስፈልጋቸዋል፡፡
· የቅርንጫፎች የዕድገት አንግል/አቅጣጫ፡- የወይን ቅርንጫፎች ወደ ጎን
(horizontally) በሚያድጉበት ጊዜ የዕድገታቸው ፍጥነት ቢቀንስም የዕንቡጦች
ምርታማነት፣ የፍሬ ዕድገት እና የዘለላውን ጥራት ይጨምራል፡፡ ስለሆነም ለጠረጴዛ
ወይን ዝርያዎች ወደ ጎን ወይም ከ40-450 ያጋደለ ድጋፍ ተመራጭ ሲሆን ለወይን
ጠጅ እና ለዘቢብ ዝርያዎች ወደ ላይ (vertical) የሚሔድ የወይን ድጋፍ ይመረጣል።
· ኢኮኖሚያዊ ምልከታ፡- የወይን ድጋፍ ምርጫ በሚደረግበት ጊዜ ከተመረጠው
የድጋፍ ዘዴ የሚገኘው ጥቅም እና ለዘዴው የሚያስፈልገው ወጭን ከግምት ውስጥ
ማስገባት ተገቢ ነው፡፡ ድጋፍ ሲስተሙ ለረዥም ጊዜ የሚያገለግል እና በየጊዜው
የሚያስፈልገው ጥገና እንዲቀንስ ታስቦ ቢሰራ ለወይን እርሻው ትርፋማነት
አስተዋጽኦ ይኖረዋል፡፡
የወይን ድጋፍ ሲስተም ዓይነቶች
በርካታ የወይን ድጋፍ ዓይነቶች እንዳሉ ቢታወቅም በአሁኑ ጊዜ በአገራችን ውስጥ በሰፊው
እየተሰራበት ያለው የኮርዶን ሲስተም ሲሆን በዚህ ማንዋል ውስጥ ተጨማሪ ዘዴዎች
ተመርጠው ገለጻ ተደርጎባቸዋል፡፡
ሀ. የወይን ተክል ቅድመ ምርት ስልጠና (ቅርጽ ማስያዝ ሥራ)

የመጀመሪያ ዓመት፡- በዚህ ዓመት ከፍተኛ ትኩረት የሚሠጠው ሥራ የወይን ተክሉ በጥሩ
ሁኔታ ስር እንዲሰድ ሲሆን ተክሉ በሚያድግበት ወቅት ምንም ዓይነት ገረዛ አያስፈልግም፡፡
በዚህም ሁኔታ ተክሉ ብዙ ቅርንጫፎችን ሊያወጣ እና ከፍተኛ እድገትም ሊያሳይ ይችላል።
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
በአመቱ መጨረሻም ከሁለት እስከ ሦስት ጥሩ እንቡጥ ያለው ቅርንጫፍ አስቀርቶ (Back
prune two to three buds spur) ሌሎቹን ማስወገድ ያስፈልጋል፡፡

ሁለተኛ ዓመት፡- ከመጀመሪያው ዓመት ገረዛ በኋላ ከሚወጡት ቅርንጫፎች ውስጥ ጥሩ
ዕድገት የሚያሳዬውን መርጦ የተክሉን ዋና ተሸካሚ ግንድ (trunk) ማዘጋጀት ቅድሚያ
የሚሰጠው ተግባር ነው፡፡ በመሆኑም የተሻለውን ቅርንጫፍ በመምረጥ ሌሎቹን ማጥፋት
እና ግንድ እንዲሆን በተመረጠው ቅርንጫፍ ላይ ቅጥያ ቅርንጫፎች (laterals) ሲወጡ
እየተከታተሉ ማስወገድ ያስፈልጋል፡፡ ቅርንጫፉ ቀጥ ብሎ ወደ ላይ ማደግ እንዲችል ጊዜያዊ
ድጋፍ ማድረግ ተገቢ ነው፡፡ በሁለተኛው ዓመት መጨረሻም የወይን ተክሉ ክንድ (arm)
ወይም አናት (head) የሚገኝበት ቦታ ላይ ማለትም ከመሬት ከ0.5 እስከ 1.2 ሜትር ከፍ ብሎ
መግረዝ ያስፈልጋል፡፡

ሦስተኛ ዓመት፡- በዚህ የዕድገት ደረጃ ላይ ከወይኑ ሁለት ሦስተኛ ቁመት በላይ የሚበቅሉትን
ቅርንጫፎች እንዲያድጉ በመፍቀድ ክንድ ሊሆኑ የሚችሉ ሁለት ቅርንጫፎች (በኮርዶን
ዕረቃ ዘዴ) ወይም እንደ ተክሉ አቅም ከሶስት እስከ ስድስት የሚደርሱ ረዥም ወይም
አጭር ቅርንጫፎችን በመምረጥ ለሚቀጥለው ዓመት ፍሬ ሠጪ ቅርንጫፎችን እንዲሸከሙ
ማዘጋጀት ያስፈልጋል፡፡ በዓመቱ መጨረሻ ለወይኑ ክንድ እንዲሆኑ የተመረጡትን ቅርንጫፎች
እንደ ተከላ ርቀቱ በ60 እስከ 100 ሳ.ሜ. ቁመት መቁረጥ እና በአናት ዕረቃ ዘዴ ላይ ደግሞ
ቅርንጫፎቹን በረዥም አንጓ (8-12) ወይም በአጭር አንጓ (2-4) ቆርጦ ከተዘረጋው
የመጀመሪያ ሽቦ ጋር ማሰር ያስፈልጋል፡፡

አራተኛ ዓመት፡- የወይን ተክሉ ምርት የሚሠጥበት ዓመት ነው፡፡ በመሆኑም ተክሉን
እንደ ዝርያው ዓይነት በአጭር ወይም ረዥም አንጓ በመግረዝ በዓመት አንድ ወይም ሁለት
ጊዜ ምርት ማግኘት ይቻላል፡፡ ምርት መሥጠት ከጀመረበት ዓመት በኋላ የሚያስፈልገው
እንክብካቤ ተመሳሳይ ነው፡፡

ማሳሰቢያ፡- ከዚህ በላይ ወይኑ በአራተኛው ዓመት ምርት መስጠት እንደሚጀምር ተደርጎ
የተብራራው በመካከለኛ ከፍታ (ወይና ደጋ) የሚገኙ ቦታዎች ላይ የሚኖረውን የዕድገት ሂደት
ለማሳየት ሲሆን በዝቅተኛ ቦታዎች (ከ1600 ሜትር በታች) ባሉ ቦታዎች ግን ዕድገቱ ፈጣን
ስለሚሆን በሁለተኛው ዓመት ምርት እንዲሠጥ ማድረግ ይቻላል፡፡
ለ. የሄድ ዕረቃ ዘዴ፡- ይህ ዓይነት የወይን ዕረቃ ዘዴ ለወይን ጠጅ ዝርያዎች በተለያዩ ሀገራት
በሰፊው እያገለገለ የሚገኝ ነው፡፡ በዚህ ዘዴ ምርት የሚሰጡ ቅርንጫፎች (spur or canes)
በወይኑ ግንድ አናት አካባቢ ይገኛሉ፡፡ ይህ ዓይነት ዘዴ ፈጣን የዕድገት ባህሪ ለሌላቸው እና
ምርታማነታቸው ዝቅተኛ ለሆኑ የወይን ጠጅ ዝርያዎች ተስማሚ ሲሆን የተጠጋጋ የተከላ
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ርቀት ለመጠቀምም አመቺ ነው፡፡ ይህ የዕረቃ ዘዴ እስከ 0.8 ሜ Í 2.5 ሜ የተጠጋጋ የተከላ
ርቀት መጠቀም ከማስቻሉም በላይ የሄዱ (head) ከፍታ ከ 0.5 ሜ እስከ 1.2 ሜ ሊደርስ
ይችላል፡፡ በተጨማሪም ዘዴው ቀላል እና ወጪ ቆጣቢ መሆኑ ለወይን ጠጅ ዝርያዎች
ተስማሚ ያደርገዋል፡፡ በዚህ የዕረቃ ዘዴ መጠቀም የወይኑ ቅርንጫፎች በተክሉ ሄድ አካባቢ
ተጠጋግተው ስለሚያድጉ የአየር እንቅስቃሴን ይገታሉ፡፡ በመሆኑም በቂ የቅርንጫፍ/ቅጠል
ቅነሳ ካልተካሄደ የበሽታ ክስተትን ይጨምራል፡፡
ሐ. የኮርዶን (Vertical Wire Bilateral Cordon) ዕረቃ ዘዴ፡- ይህ ዘዴ በአሁኑ ጊዜ
በአገራችን ውስጥ ምርት በመስጠት ላይ ያሉ የወይን ጠጅ ዝርያዎችን ለማረቅ እና ለመደገፍ
ጥቅም ላይ ውሏል፡፡ የኮርዶን ሲስተም በወይን ተክሉ ግንድ ጫፍ ላይ ሁለት ወደ ግራ እና
ቀኝ የሚሄዱ ክንዶችን (arms) የሚይዝ ሲሆን ምርት የሚሠጡ ቅርንጫፎችም የሚዘጋጁት/
የሚገኙት በነዚሁ ሁለት ክንዶች ላይ ነው፡፡ በዚህ ዘዴ የጠረጴዛ ወይን ማምረት ቢቻልም
በገበያ የሚፈለገውን የዘለላ እና ፍሬ ዕይታ/ ኳሊቲ ለማግኘት ስለማይቻል የወይን ጠጅ እና
የዘቢብ ዝርያዎችን ብቻ ለማረቅ ተመራጭ ይሆናል፡፡ ከሄድ ዕረቃ ዘዴ በተሻለ መልኩ ምርት
ሰጪ ቅርንጫፎችን በኮርደኖቹ ላይ በተወሰነ ደረጃ ተለያይተው ስለሚገኙ የቅርንጫፍ/ቅጠል
መጨናነቅን ይቀንሳል፡፡
መ. የ “ተ” ድጋፍ ዘዴ፡- ይህ የወይን ዕረቃ ዘዴ በቀጥታ ወደ ላይ ከተዘረጋ ከኮርዶን ዕረቃ
በተሻለ ሁኔታ ቅጠሎች የፀሃይ ብርሀን እንዲያገኙ እና የአየር እንቅስቃሴውም እንዲሻሻል
የሚያደርግ ሲሆን የቅጠሎች በቂ የፀሃይ ብርሀን ማግኘት የወይኑን ምርታማነት ይጨምራል።
በተጨማሪም የወይን ዘለላ ጥራትን ስለሚያሻሽል ለጠረጴዛ ወይን ዝርያዎች መጠቀም
ይቻላል፡፡
ሠ. የአልጋ (Overhead) ዕረቃ ዘዴ:- ለጠረጴዛ ወይን ዝርያዎች ድጋፍ የሚያገለግል ዘዴ
ነው። ከሄድ እና ኮርዶን ዕረቃ ዘዴ በተለየ መልኩ በአልጋ ዕረቃ ዘዴ ቅርንጫፎች የሚያድጉት
በአልጋው ላይ ወደ ጎን ነው፡፡ የቅርንጫፎች ወደ ጎን ማደግ ዕድገታቸውን ቢቀንሰውም
የዕንቡጦችን ምርታማነት እና የፍሬውን ዕድገት ይጨምራል፣ ፍሬው ቶሎ እንዲበስል
ይረዳል።፡ በተጨማሪም የአፒካል ዶሚናንስን ይቀንሳል፤ የእርሻውን ሁኔታ ለመቆጣጠርም
ግልጽ የሆነ ዕይታ እንዲኖር ያደርጋል፡፡ ሆኖም ግን አልጋው ከሰው ቁመት በላይ በመሆኑ
ለገረዛ እና ለተለያዩ የእንክብካቤ ስራዎች (የመድኃኒት ርጭት፣ የፍሬ ቅነሳ፣ የቅርንጫፍ
ቶፒንግ) አመቺ አይደለም፡፡ የቅጠሎቹ ሽፋን ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ በቂ የፀሃይ ብርሀን ወደ
ዘለላዎቹ ስለማይደርስ በአንዳንድ ዝርያዎች ላይ በቂ የቀለም ክምችት እንዳይኖር ያደርጋል፡፡
ረ. የጋብል (Gable / double slanting trellis) ድጋፍ ዘዴ፡- ይህ ዓይነት የድጋፍ ዘዴ ጎን
ለጎን ትይዩ የሚሄዱትን መስመሮች (rows) በሁለት ያጋደሉ እንጨት/ብረት (slanting
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crosspieces) የሚያገናኝ ዘዴ ነው፡፡ ፈጣን ዕድገት ላላቸው የጠረጴዛ ወይን ዝርያዎች
እንዲሁም ሠፋፊ የሥራ መስመሮች በሚፈለጉበት ጊዜ ተመራጭ ነው፡፡ መስመሮቹን
የሚያገነኙት እንጨቶች/ብረቶች ከ400 በላይ ካጋደሉ የአፒካል ዶሚናንስ ስለሚኖር ጥንቃቄ
ማድረግ አስፈላጊ ይሆናል፡፡
ማሳሳት
የወይን ዘለላ ጥራት ከምናሻሽልባቸው ዘዴዎች አንዱ ማሳሳት ነው፡፡ ተክሉ ሙሉ በሙሉ
ከማበቡ በፊት የአበባውን ዘለላ ማስወገድ ወይም ዘለላዎችን የተወሰነ ክፍል ማስወገድና
ማሳሳት ይባላል፡፡ ማሳሳት የፍሬ መበስበስን ያስወግዳል፡፡ የምርት መሰብሰብ ስራን ያቃልላል፡፡
ዘለላዎች ተመሳሳይ ቀለም እንዲኖራቸው ይረዳል፤ እንዲሁም የማፍራት አቅምን ያሻሽላል፡፡
ሶስት አይነት የማሳሳት አይነቶች አሉ
1.

አበባ ማሳሳት (Flower thinning)
የአበባ ማሳሳት ቅጠል በማውጣትና በማበብ መካከል ይካሄዳ፡፡ የቅጠሉ ቁጥር
ሳይቀነስ የአበባ ቁጥር በማሳነስ ይካሄዳል፡፡ ይህውም ለቀሪዎቹ የአበባ ዘለላዎች በቂ
ምግብ በማኖር ምርት እና ጥራት እንዲሻሻል ይረዳል፡፡

2. ዘለላ ማሳሳት (Cluster thinning)
ዘለላው ፍሬ ካፈራ በኃላ ቅርፃቸው ያልተስተካከለ፣ በጣም ትልልቅ ወይም ትንንሽ
የሆኑ ዘለላዎች ተቆርጠው ይወድቃሉ፡፡ በዚህም ለቀሪዎቹ ዘለላዎች በቂ የምግብ
ክምችት እንዲኖር፣ በሚገባ እንዲያድጉና ትላልቅ ፍሬ እንዲያፈሩ እንዲሁም
የተስተካከለ እድገት እንዲኖራቸው ይረዳል፡፡
3. ፍሬ ማሳሳት
ፍሬ ማሳሳት ማለት የዘለላውን ክፍል ማስወገድ ማለት ነው፡፡ ከዘላለው ላይ በጫፉ
በቂ ክፍል አስቀርቶ በማስወገድ የዘለላውን መጠን በመቀነስ ቀሪው ክፍል ተዝናንቶ
እንዲያድግና ትልልቅ እና ጥራት ያለው ፍሬ እንዲያፈራ ይረዳል፡፡

18.13. የምርት አሰባሰብ እና ድህረ-ምርት አያያዝ
የምርት መድረሻ ወቅት አመላካች
የፍሬ ብስለት ዋና ዋና መስፈርቶች የስኳር መጠን፣ የአሲድ መጠን እና ፒ.ኤች ናቸው፡፡
ከሁሉም በላይ ግን ምርቱን ለመሰብሰብ የስኳር መጠን ወሳኝ ነው፡፡ ይህ መጠን ሪፍራክቶ
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ሜትር በሚባል መሳሪያ የሚለካ ሲሆን መጠኑም በዲግሪ ብሪክስ ይቀመጣል፡፡ ይህ መጠን
የወይኑን ፍሬ እንደምንፈልገው አገልግሎት አይነት ይለያያል፡፡

ሠንጠረዥ 18.2 የወይን ጥቅም አይነትና የስኳር መጠን (0Brix)
የጥቅም አይነት

የስኳር መጠን (0Brix)

ቀይ ወይን ጠጅ

20.5-23.5%

ነጭ ወይን ጠጅ

19-23%

ዘቢብ

18-22%

የገበታ እሸት

16-17%

የምርት አሰባሰብ
የወይን ፍሬው መብሰሉ ከተረጋገጠ በኃላ ቀጣይ ስራ ምርት መሰብሰብ ይሆናል፡፡ በአገራችን
እስከአሁን እየተሰራበት ያለው ዘዴ በእጅ የመልቀም ሲሆን በሌሎች አገራት በማሽን መልቀም
እየተለመደ መጥቷል፡፡ በማሽን መልቀም ጊዜና ገንዘብ ቆጣቢ ቢሆንም በእጅ መልቀም ግን
ዘለላዎች ሳይጎዱ በጥንቃቄ ለመልቀም ይረዳል፡፡
የድህረ-ምርት አያያዝ
ለገበታ እሸት

ማጥራት፡- የተጎዱና በበሽታ የተጠቁ ፍሬዎችን ማስወገድ የዘለላውን መልክ ከማሻሻሉ
በተጨማሪ የፈንገስ መፈጠርን ይከላከላል፡፡

ማሸግ፡- ለወይን ማሸጊያና ማጓጓዣ የተዘጋጁ ካርቶኖች ወይም ሳጥኖችን በመጠቀም በመስክ
ወይን መጋዘን ውስጥ ማሸግ ይቻላል፡፡

ቅድመ ማቀዝቀዝ ስራ፡- ከመስክ የሚሰበሰብ ምርት ሙቀቱ ከፍተኛ በመሆኑ ሙቀቱ ካለበት
10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በመቀነስ የውሃ ትነትን በከፍተኛ ደረጃ በመቀነስ ፍሬው ሳይበላሽ
የማቆየት አቅምን ይጨምራል፡፡ የቅድመ ማቀዝቀዝ ስራ በአየር ግፊት ወይም ቀዝቃዛ ቤቶችን
በመጠቀም ማከናወን ይቻላል፡፡

ማከማቸት፡- ገበያን ለማረጋጋት ሲባል ሙቀቱ ከ -1 እስከ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ 90-95
ፐርሰንት የአየር እርጥበት ባለው እንዲሁም አየር እንደ ልብ በሚንቀሳቀስበት መጋዘን ውስጥ
ለተወሰኑ ጊዜያት ማቆየት ይቻላል፡፡
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ሰልፈርዳይኦክሳይድ ማጠን፡- በክምችትና በማጓጓዝ ጊዜ የሚፈጠሩ ፈንገሶችን ለመከላከል
ምርቱን በሰልፈርዳይኦክሳይድ ማጠን ወይም ሰልፈርዳይኦክሳይድ እና ሶዲየም ሜታ ሰልፌት
ከሚያመነጩ እንክብሎች ጋር ምርቱን ማጓጓዝ የተለመደ ተግባር ነው፡፡
የዘቢብ አዘገጃጀት
1. በተፈጥሮ ፀሃይ ማድረቅ
ይህ የማድረቅ ዘዴ ፍሬው ከተሰበሰበ በኃላ ስፋቱ 60 በ 90 ሳ.ሜ. በሆነ ወረቀት ላይ
በአንድ ዘለላ ጥልቀት በፀሃይ ላይ በማስጣት ይጀምራል፡፡ ፍሬዎቹ የተስተካከለ አደራረቅ
እንዲኖራቸው በየ 10-15 ቀኑ ማገላበጥ ያስፈልጋል፡፡ በበቂ ሁኔታ መድረቃቸው ሲረጋገጥ
ፍሬውን በተሰጣበት ወረቀት እንደ ሲጋራ በመጠቅለል ከ 10-14 ቀን በማቆየት ማጥራት
ያስፈልጋል፡፡ በመጨረሻም ፍሬው ሲጨመቅ ምንም አይነት ፈሳሽ የማይወጣ ከሆነ ዘቢቡ
ለመታሸግ ስለሚደርስ ወደ ወንፊት በመገልበጥ ቆሻሻውን በማጣራት እና በማሸግ ወደ ገበያ
መውሰድ ይቻላል፡፡
2. በዛፉ ላይ እንዳለ የማድረቅ ዘዴ
ፍሬው ለመሰብሰብ ሲደርስ ዘለላውን በመቁረጥ ሽቦው ላይ በማንጠልጠል በፀሃይ እንዲደርቅ
በመተው ማድረቅ ይቻላል፡፡ እንደ ብላክ ኮርኒዝ ያሉ ትንንሽ ፍሬ ያላቸው ዝርያዎች በዚህ
መንገድ በቀላሉ ሲደርቁ (በዚህ ዘዴ የደረቀ የብላክ ኮርኒዝ ዘቢብ ኩራንት ይባላል) ትልቅ
ፍሬ ያላቸው ዝርያዎች ግን ዘይትማ አልካላይን ፈሳሽ ይረጫሉ፡፡ ይህ ፈሳሽ 27.5 ሊትር
ፖታሲየም ካርቦኔት 112.5 ግራም ኮስቲክ ፖታሽ እና 714 ሚሊ ሊትር ዘይት በ 189 ሊትር
ውሃ ይይዛል፡፡
ከእነዚህ ዘዴዎች በተጨማሪ የተለዩ ኬሚካሎችን የሚጠቀሙ ጎልደን ብሊችና ሰልፈር ብሊች
የተባሉ የዘቢብ አዘገጃጀት ዘዴዎች እንዳሉ ይታወቃል፡፡
ለወይን ጠጅ ዝርያዎች
ለወይን ጠጅ ጠመቃ የሚውል ምርት ወዲያውኑ ወደ ፋብሪካ መውሰድ ለወይን ጠጅ ጥራት
ተመራጭ ነው፡፡ ነገር ግን ራቅ ወዳለ ስፍራ የሚላኩ ምርቶች (ለምሳሌ ወደ ሌላ አገር የሚላኩ)
ከላይ የተጠቀሰው ለገበታ እሸት የሚደረገው የድህረ-ምርት አያያዝ ሊደረግላቸው ይገባል፡፡
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19

2009

የቴምር አመራረት

የቴምር ሰብል ጠቀሜታ
ቴምር በንጥረ ነገር ይዘቱ ባለፀጋና ከሰዉነት ጋር በቀላሉ የሚዋሀደ ከፍተኛ ሀይል ሰጪ ምግብ
ነዉ፡፡ የሚሰጠዉ የሃይል መጠን ከሌሎች ፍራፍሬዎችና ምግቦች አንፃር በሰንጠረዥ ላይ
ተመልክቷል፡፡ ቴምር በማዕድን ይዘቱ ሃብታም ሲሆን ለሰዉ ልጅ ጠቃሚ የሆኑ ማዕድትን
ለምሳሌ ብረት፣ፖታስየምና ካልስየም በበቂ ሁኔታ የያዘ ነዉ፡፡ መካከለኛ የሆነ የክሎሪን፣
ፎስፍረስ፣ መዳብ፣ማግኒዝየም፣ሲልከንና ሰልፈር ይዘት ያለዉ ሲሆን የሶዲየምና ስብ ይዘቱ
ደግሞ አነስተኛ ነዉ፡፡ ይህም ለጤና በእጅጉ ተስማሚ ያደርገዋል፡፡ የማግኒዝየም ይዘቱ
ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ ፍሬዉን አዘዉትረዉ የሚመገቡ ሰዎች ለካንሰር በሽታ በብዛት
የተጋለጡ እንዳልሆኑ ጥናቶች ያመለክታሉ፡፡ በሌላ በኩልም ቴምር የተለያዩ ቫይታሚኖች
ምንጭ ሲሆን ለምሳሌ ቫይታሚን ኤ፣ቢ፣ቢ2፣እና ቢ7 የመሳሰሉትን ይይዛል፡፡ በመሆኑም
የአለምን ህዝብ በአስተማማኝ ሁኔታ መመገብ ባልተቻለበት በአሁኑ ወቅት ቴምር በጣም ጥሩ
የሆነ የምግብ አማራጭ እንደሆነ ይታመናል፡፡ ቴምር በቀጥታ ፍሬዉ ለምግብነት ከመዋሉም
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ባሻገር እንደ ኬክ፣ ዳቦ፣ ጭማቂና ለስላሳ መጠጥና የመሳሰሉትን ለመስሪያነት ያገለግላል፡፡
ከሰዉ ልጅ ምግብነትም ባሻገር የቴምር ፍሬ ለከብት መኖነት ይዉላል፡፡ ከፍሬዉ ተጨምቆ
የሚገኘዉ ዘይት ለሳሙናና ለመዋቢያ ቅባቶች መስሪያነት ያገለግላል፡፡ ቅጠሉ ለዘንባባ ሰሌን፣
ኮፍያ፣ ሲባጎ፣ መጥረጊያ እንዲሁም የዓሣ ማጥመጃ መረብ ለመስራት ያገለግላል፡፡ እንዲሁም
በረሀማነትን ለመከላከል፣በረሀማ በሆኑ ቦታዎች ያለዉን ከፍተኛ ሙቀትንና ንፋስን በመቀነስ
በጥላዉ ስር አንዳንድ ሰብሎች እንዲለሙ በማድረግና አካባቢዉን ለኑሮ ተስማሚ ለማድረግ
ይረዳል፡፡

ሠንጠረዥ 19.1. የቴምር ሀይል የመስጠት አቅም ከሌሎች ምግቦችና ፍራፍሬዎች ጋር ሲነፃፀር
ፍራፍሬዎች/ምግቦች

የሃይል መጠን (ካሎሪ/ኪ.ግ)

ሙዝ

970

ብርቱካን

480

አፕሪኮት

520

የበሰለ ሩዝ

1800

የስንዴ ዳቦ

2295

ስጋ (ስብ የሌለዉ)

2245

ቴምር

3000

ሠንጠረዥ 19.2. የቴምር ንጥረ-ምግብ ይዘት ከሌሎች ፍራፍሬዎች አንፃር ሲታይ (በ100 ግራም
ናሙና)
ንጥረ-ምግብ
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መለኪያ

ሙዝ

አቮካዶ

ቴምር

ወይን

ዘይቱና

ሎሚ

Mango

ብርቱካን

ፓፓያ

ፓሸን
ፍሩት

አናናስ

ዉሀ

ግራም

74.9

73.2

20.5

80.5

80.8

89

83.5

86.8

88.1

72.9

86

ፕሮቲን

ግራም

1.1

2

2.5

0.7

2.6

1.1

0.8

0.9

0.5

2.2

0.5

ስብ

ግራም

0.3

14.7

0.4

0.2

1

0.3

0.4

0.1

0.3

0.7

0.1

ካርቦ ሀይድሬት
(Carbohydrate)

ግራም

22.8

8.5

75

18.1

14.3

9.3

15

11.8

10.8

23.4

13.1

ፋይቨር

ግራም

2.6

6.7

8

0.9

5.4

2.8

1.6

2.4

1.7

10.4

1.4

ስኳር

ግራም

12.2

0.7

63.4

15.5

8.9

2.5

13.7

9.4

7.8

11.2

9.9

ካልስየም
(Calcium)

ሚ/ግ

5

12

39

10

18

26

11

40

20

12

13

ብረት(Iron)

ሚ/ግ

0.3

0.6

1

0.4

0.3

0.6

0.2

0.1

0.3

1.6

0.3

ማግኒዝየም
(Magnesium)

ሚ/ግ

27

29

43

7

22

8

10

10

21

29

12
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ፎስፈረስ
(Phosphorus)

ሚ/ግ

22

52

62

20

40

16

14

14

10

68

8

ፖታስየም
(Potassium)

ሚ/ግ

358

485

656

191

417

138

168

181

182

348

109

ሶዴየም(
Sodium)

ሚ/ግ

1

7

2

2

2

2

1

0

8

28

1

ዚንከ (Zinc)

ሚ/ግ

0.2

0.6

0.3

0.1

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

ቫይታሚንሲ
(Vitamin C,
ascorbic acid)

ሚ/ግ

8.7

10

0.4

3.2

228.3

53

36.4

53.2

60.9

30

47.8

Thiamin

ሚ/ግ

0

0.1

0.1

0.1

0.1

0

0

0.1

0

0

0.1

Riboflavin

ሚ/ግ

0.1

0.1

0.1

0.1

0

0

0

0

0

0.1

0

Niacin

ሚ/ግ

0.7

1.7

1.3

0.2

1.1

0.1

0.7

0.3

0.4

1.5

0.5

Vitamin B-6

ሚ/ግ

0.4

0.3

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0

0.1

0.1

Folate

µg

20

81

19

2

49

11

43

30

37

14

18

Vitamin A

IU

64

146

10

66

624

22

1082

225

950

1272

58

Vitamin E

ሚ/ግ

0.1

2.1

0.1

0.2

0.7

0.2

0.9

0.2

0.3

0

0

Vitamin K

µg

0.5

21

2.7

14.6

2.6

0

4.2

0

2.6

0.7

0.7

Source: USAID
ቴምር ከጥንት ጀምሮ በሰዉ ልጅ ሲመረቱ ከነበሩ የፍራፍሬ ሰብሎች መካካል ቀዳሚዉ
እንደሆነ ይታመናል፡፡ ሰብሉ ለረዥም ጊዜ ሲመረት የነበረ በመሆኑና በተለያዩ በረሀማና ከፊል
በረሀማ አካባቢወች ተስፋፍቶ በመገኘቱ በመጀመሪያ የተገኘበትን ቦታ በትክክል ማወቅ ባይቻልም
ሰሜን አፍሪካና መካከለኛዉ ምስራቅ አካባቢ እንደሆነ ይገመታል፡፡ ቴምር ከክርስቶስ ልደት በፊት
ከ6000 -4000 ዓ/ዓ ባለዉ ጊዜ ዉስጥ ይመረት እንደ ነበረ ጥናቶች ያመለክታሉ፡፡
በሶስቱ ዋና ዋና የአለማችን ሃይማኖቶች ማለትም ክርስትና ፣እስልምናና የአይሁድ ተከታዮች ዘንድ
በእጅጉ የሚታወቅ ሲሆን በቅዱስ መፃህፍቶቻቸዉ ላይም በብዙ ቦታ ተገልፆ ይገኛል፡፡ በአሁኑ
ጊዜ ቴምር በምድር ወገብና በከፊል ምድር ወገብ አካባቢዎች በሰፊዉ የሚመረት ሲሆን በተለይ
በመካከለኛዉ ምስራቅና የሰሜን አፍሪካ አገራት በስፋት በማምረት የአለም ገበያዉን ተቆጣጥረዉት
ይገኛሉ፡፡
ኢትዮጵያ ለቴምር ምርት ተስማሚ ከሆኑ አገራት መካከል የምትገኝ ብትሆንም እስከአሁን ድረስ
ያለዉን እምቅ ሀብት ለመጠቀም ይህ ነዉ የሚባል እንቅስቃሴ አልተደረገም፡፡ ቴምር በቆላማዉ
የአገሪቱ ክፍሎች በተለይ በአፋር፣ድሬደዋ፣ጅጅጋ ፣ጋምቤላ እና ቤንሻንጉል አካባቢዎች በህጋዊ
መንገድ የሚመረት ሲሆን በተለይ በአፋር ክልል በአፋምቦ፣ገዋኔ፣ ሃሪሳና አሳኢታ በስፋት ይመረታል፡፡
በዚህ ክልል ቴምር የማምረት ተግባር የብዙ አመታት እድሜ እንዳለዉ አምራቾች የሚናገሩ ሲሆን፤
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
በክልሉ ያሉ ከፊል አርሶ አርብቶ አደሮች ሰብሉን በተሻሻለ መንገድ ለማምረት ከፍተኛ ፍላጎት
እንዳላቸዉ ይገልፃሉ፡፡ አገራችን ሰብሉን ለማምረት ተስማሚ የአየር ንብረትና ባህላዊ መሰረት ያላት
በመሆኑ ይህንን ሀብት መጠቀም ከተቻለ በምግብ ሰብል ራስን ለመቻል ከሚያደርገዉ አስተዋፅዖ
ባሻገር በአለም አቀፍ ደረጃ ከታወቁት የቴምር አምራች አገሮች ተርታ ልትሰለፍ የምትችልበት ሁኔታ
ሊፈጠር ይችላል፡፡

ዋና ዋና አምራች አገሮች
በ2004 ዓ. ም. በተለቀቀዉ የአለም የምግብና የእርሻ ድርጅት መረጃ መሰረት ግብፅ፣ ኢራን፣
ሳዉዲ አረቢያ፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬት፣ ፓኪስታን፣ አልጀሪያ፣ ሱዳን፣ ኦማንና፣ ሊቢያ
በከፍተኛ አምራችነት ተፈርጀዋል፡፡ እንዲሁም ህንድ፣ ፓኪስታን፣ ሞሮኮ፣ የመን እና
የተባበሩት አረብ ኢምሬት በከፍተኛ ደረጃ ከዉጭ ሀገር በማስገባት ተፈርጀዋል፡፡ ኢትዮጵያም
በየአመቱ በተለይም በረመዳን ወቅት ከ1715 ሜትሪክ ቶን በላይ ከተለያዩ የዉጭ ሀገራት ወደ
ሀገር ዉስጥ እንደምታስገባ በ2003 ዓ/ም የተለቀቀዉ የአለም የምግብና እረሻ ድርጅት መረጃ
ይጠቁማል፡፡

19.1. ተስማሚ ስነ-ምህዳር
የምድር ወገብና ከፊል ምድር ወገብ አካባቢዎች ለቴምር እድገት ተስማሚ እንደሆኑ ጥናቶች
ያመለክታሉ፡፡ ኢትዮጵያም በዚህ የመሬት ንፍቀ ክበብ የምትገኝ በመሆኗ ለቴምር ምርት
ተስማሚ የአየር ንብረት እንዳላት አያጠያይቅም፡፡ ቴምር ከፍተኛ ሙቀት፣ አነስተኛ ዝናብና
አነስተኛ የአየር እርጥበት ባላቸዉ በረሀማና ከፊል በረሀማ አካባቢዎች በስፋት ይመረታል፡፡
ተክሉ እስከ 56 ድግሪ ሴ/ግ የሚደርስ ከፍተኛ ሙቀት እንዲሁም 0 ድግሪ ሴ/ግ ድረስ ዝቅተኛ
ሙቀት የመቋቋም ችሎታዉ ከፍተኛ ነዉ፡፡ ይሁን እንጂ ለተክሉ እድገትና ምርት ተስማሚ
የሆነዉ የአየር ሙቀት ከ 32-40 ድግሪ ሴ/ግ ያለዉ ነዉ፡፡ ከፍተኛ ዝናብና የአየር እርጥበት
በተለይ በአበባና ፍሬ ወቅት ጉዳት ያስከትላል፡፡ ስለሆነም በአበባና ፍሬ ወቅት ከ50 ሚ.ሜ
የበለጠ ዝናብ እንዲኖር አይፈለግም፡፡
ቴምር በብዙ አይነት አፈር ላይ መብቀል ከመቻሉ ባሻገር ጨዋማነት፣ ድርቅንና የከረስ
ምድር ዉሃን የመቋቋም ችሎታዉ ከፍተኛ ነዉ፡፡ ከሌሎች ሰብሎች ጋር ሲወዳደር ቴምር
ከፍተኛ ነፋስን የመቋቋም ችሎታ አለዉ፡፡ ይሁን እነጂ የንፋሱ ሃይል ከፍተኛ ከሆነ ፍሬዎቹን
በማቁሰል የገበያ ተፈላጊነታቸዉ ይቀንሳል፡፡
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19.2. ቦታኒ /Botany/
ቴምር ፓልማሺዬ /Palmaceae/ ቤተሰብ አባልና በፎኔክሲ /Phoenix/ ጂነስ እንዲሁም
በስፒሽስ ዳክትሊፌራ /Dactylifera/ ዉስጥ የሚመደብ ነዉ፡፡ በዚህ ጂነስ ዉስጥ አስራ
ሁለት ስፒሽስ ሲኖሩ አምስቱ ስፒሽስ ሊበሉ የሚችሉ ፍሬ ያፈራሉ፡፡አብዛኞቹ በፎኒክስ
ዉስጥ የሚገኙ ስፒሽስ አካባቢን ለማስዋቢያነት ያገለግላሉ፡፡
ሞርፎሎጂ /Morphlogy/

ግንድ
v የቴምር ዛፍ በአስተዳደጉ ቀጥ ያለ፣ ሲሊንደሪካልና ከላይ እስከ ታች
ተመሳሳይ የሆነ የግንድ ስፋት ያለዉ ነዉ፡፡
v የካኖፒዉ ፍሮንድ/ canopy frond/ ሙሉ በሙሉ ካደገ በኋላ የግንድ
ስፋት ብዙም አይጨምርም፡፡
v የቴምር ግንድ ቡኒ ከለርና አምድ ያለዉ ሲሆን እንደ ሌሎች ዛፎች
ቅርንጫፍ የለዉም፡፡ አማካኝ የግንድ ዙሪያ ከ1-1.10 ሜትር ሲደርስ ቁመቱ
20 ሜትር ይደርሳል፡፡

ቅጠል
v እንደ ዝርያዉ አይነት፣ እድሜና የአካባቢዉ ሁኔታ ቴምር ዛፍ ቅጠል ከ3-6 ሜትር
ርዝመት ሲኖረዉ ከ3-7 አመት ሊደርስ የሚችል እድሜ አለዉ፡፡
v ከግንዱ ጋር የሚያገናኘዉና ቅጠሎቹ የሚወጡበት ክፍል ፍሮንድ /frond/ ይባላል።
የዚህ ፍሮንድ ሚድሪብ ትልቁ ሊኖረዉ የሚችለዉ ስፋት 0.5 ሜትር ሲሆን ይህ
ስፋት ወደ መጨረሻዉ የቅጠሉ ክፍል ሲደርስ እየጠበበ ይመጣል፡፡
v ፍሮንዱ መነሻ አካባቢ እስከ ተወሰነ ርቀት ድረስ ከእሾክ ነፃ ሲሆን ከዚያ ቀጥሎ
ያለዉ ክፍል ግን ከግራና ቀኝ የሚወጡ እሾኮች (spine) አሉት፡፡
v የቅጠሉ ጫፍ ላይ ያሉት ቅጠሎች ቪ=(V) የመሰለ ቅርፅ ይሰራሉ፡፡
v የቴምር ዛፍ ከ 100-125 የሚደርሱ አረንጓዴ ቅጠል ሲኖረዉ በየአመቱ ከ10-26
የሚደርሱ አዳዲስ ቅጠሎችን ያወጣል፡፡

269

የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
v እድሜዉ በጨመረ ቁጥር የቅጠሎቹ ግልጋሎት እየቀነሰ ይመጣል፡፡ ለምሳሌ አራት
አመት የሞላዉ ቅጠል አንድ አመት ከሆነዉ ጋር ሲነፃፀር ምግብ የሚያዘጋጀዉ 65
ፐርሰንት ብቻ መሆኑ በጥናት ተረጋግጧል (Nixon & Wedding 1956)፡፡
v በአማካኝ አንድ የቴምር ዛፍ 40 ፐርሰንት የሚሆን ለጋ ቅጠል፣ 10 ፐርሰንት በፍጥነት
የሚያድግና 50 ፐርሰንት ምግብ ሊያዘጋጅ የሚችሉ ቅጠሎች ይኖሩታል፡፡

ሥዕል 27. የቴምር ዛፍ አጠቃላይ ገፅታ
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ሥዕል 28. የቴምር ዛፍ ቅጠል (ፍሮንድ)

ሥዕል 29. የቴምር ዛፍ ቅጠል (ፍሮንድ) በ13 አዕማድ የተዋቀር ሲሆን አምዱ ከቀኝ ወደ ግራ ይዞራል፡፡
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አበባ
v ቴምር ሴቴና ወንዴዉ የአበባ ክፍል በተለያዩ ዛፎች ላይ የሚገኝ ተክል ሲሆን
አልፎ አልፎ ሁለቱንም አበባ የያዘ ተክል ይኖረዋል፡፡
v አበባወቹ በጠንካራ መሸፈኛ (ስፓዝ) የተሸፈኑ ሲሆን አበባዉ ለተራክቦ(
ፖሊኔሽን) ሲደርስ ቀስ በቀስ ይከፈታል፡፡ ይህ ስፓዝ አበባዎቹ በሙቀት ሃይል
እንዳይረግፉ ይከላከላል፡፡
v ስፓዙ መጀመሪያ አረንጓዴ ከለር ሲኖረዉ ለመከፈት ሲቃረብ ቡኒ ከለር
ይይዛል፡፡
v የወንዴዉ አበባ ስፓዝ ከሴቴዉ አበባ ሰፓዝ አጠር ብሎ ወፈር ያለ ቅርፅ
አለዉ፡፡
v በእያንዳንዱ ሴቴ ስፓዝ ዉስጥ ቁጥራቸዉ ከ 8000-10000 የሚደርሱ ትንንሽ
አበቦች ሲኖሩ በወንዴ ሰፓዚ ዉስጥ ቁጥራቸዉ ከዚህ የበለጡ አበቦች እንዳሉ
ይታመናል (Chandler, 1958) ፡፡
v ቴምር የሚያብብበት ወቅት የስፓዙ ቁጥር እንደ ዝርያዉና የአካባቢዉ አየር
ፀባይ የሚለያዩ ሲሆን ሴቴ ስፓዝ ከ 0-25 ሲሆን፤ ወንዴ ስፓዙ ቁጥር ከዚያ
በላይ ሊሆን ይችላል፡፡ ነገር ግን በአማካኝ 12 ሴቴና ከዚያ በላይ የሚሆን ወንዴ
ስፓዝ ይኖረል፡፡
v የወንዴ አበባ ስፓዝ ወደ ጫፉ አካባቢ በጣም የተጨናነቀ እና ብዙ ሲሆን
የሴቴዉ ግን ዘርዘር ብሎ ሳሳ ያለ ነዉ፡፡ ይህ ሁኔታ ሴቴና ወንዴ አበባን
ሳይከፈት በፊት ለመለየት ይረዳል፡፡
v የወንዴ አበባ ጣፋጭ መዓዛ ሲኖረዉ በ3 (Sepal) ሴፓልና 3 (Petal) ፔታል
የተከበቡ 6 (Stamen) ስታመን አሉት፡፡ የሴቴ አበባ ከ3-4 ሚ.ሜ. የሚደርስ
ዲያሜትርና 3 (Carpel) ካርፕሎች ይይዛል፡፡
v የሴት አበባ ሲከፈት ቢጫ ከለር ሲኖረዉ ወንዴዉ ደግሞ ሲራገፍ ነጭ ከለር
ያለዉ ብናኝ ይኖረዋል፡፡ የፖለን ማጠራቀሚያዉ ስፓዙ ከተከፈተ ከ 1-2 ሰዓት
በኋላ ይከፈታል፡፡
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የቴምር ዛፍ አበባ ዉጪአዊ ክፍል

ሥዕል 30 (ሀ). የሴት አበባ ዉጫዊ ክፍልምስል 30(ለ). የወንዴ አበባ ዉጫዊ ክፍል

የቴምር ዛፍ አበባ ዉስጣዊ ክፍል

ሥዕል 31 (ሀ). የወንዴ አበባ ዉስጣዊ ክፍል

ሥዕል 31 (ለ). የሴት አበባ ዉስጣዊ ክፍል
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ፍሬ
v የቴምር ፍሬ ነጠላ፣ ሾጠጥ ያለ አንድ ዘር የያዘና በስጋ የተሸፈነ ነዉ፡፡
v እንደ ዝርያዉ አይነት፣ የአካባቢ የአየር ንብረትና እንክብካቤ፤ የፍሬዉ ቅርፅ፣ ይዘት፣
ከለር፣ክብደት፣ጥፍጥናና ዓይነት ይለያያል፡፡
ሠንጠረዥ 19.3.. የቴምር ፍሬ ቅርፅና ዓይነት ልዩነት
የፍሬዉ
ይዘት

ልዩነት
መጠን

ክብደት
(ግራም)

ርዝመት
(ሚ.ሜ)

ከለር

የጎን ስፋት
(ሚ.ሜ)

ጥፍጥና

የበሰለ ፍሬ
አይነት

2 - 60

18 - 110

ከቢጫ -ጥቁር

8 -32

ሰፊ ልዩነት

ከለስላሳ---ደረቅ

ሥዕል 32. የቴምር ፍሬ
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19.3. የቴምር ፍሬ የእድገት ደረጃዎች
የቴምር ፍሬ ዕድገት የተለያዩ ዉስጣዊና ዉጫዊ ለዉጦችን ያደርጋል፡፡ እነዚህ ለዉጦች
ከለርንና የኬሚከል ዉህደት (ኮምፖዚሽን) ለዉጦችን መሰረት ያደረጉ ናቸዉ፡፡ በዚህ
መሰረት የቴምር ፍሬ አምስት የእድገት ደረጃዎች አሉት፡፡ የእድገት ደረጃዎቹን ለመግለፅ
የተጠቀምንባቸዉ ቃላቶች አረብኛ ሲሆኑ በአለም አቀፍ ደረጃ የታወቁ ናቸዉ፡፡
ሀ. ሐባቡክ (Habbabok)
ይህ ደረጃ ወንዴና ሴቴ አበባ ከተገናኙ ጊዜ ጀምሮ እስከ ኪምሪ ደረጃ ያለዉን ጊዜ ይሸፍናል፡፡
ይህ ደረጃ ከ4-5 ሳምንታት የሚፈጅ ሲሆን በጣም ዘገምተኛ የሆነ የእድገት ደረጃ የሚታይበት
ጊዜ ነዉ፡፡ በዚህ ደረጃ ላይ ያለ ፍሬ ያላደገና ሙሉ በሙሉ በአበባዉ ቅጠል የተሸፈነ ሲሆን
የኦቫሪዉ የመጨረሻ ሹል ጫፍ ብቻ ይታያል፡፡አማካኝ ክብደቱም 1.0 ግራም ሲሆን የሽምብራ
መጠን ይኖረዋል፡፡
ለ. ኪምሪ (Kimri)
ኪምሪ ማለት አረንጓዴ ሲሆን በዚህ ደረጃ ያለ ፍሬ ጠንካር ብሎ አፕል ግሪን ከለር አለዉ፡፡
ይህ ደረጃ ከትንሽ ፍሬ እስከ ሙሉ መጠን ያለዉ ፍሬ ዕድገት ደረጃ ሲሆን እንደ ዝርያዉ
ዓይነት ከ9-14 ሳምንታት ይፈጃል፡፡ ይህ ረጅሙን ጊዜ የሚወስደዉ የዕድገት ደረጃ ነዉ፡፡
የመጀመሪያዎቹ 4-5 ሳምንታት በአማካኝ በሳምንት 90 ፐርሰንት ዕድገት ሲኖረዉ ሁለተኛዉ
ክፈለ ጊዜ ላይ 22 ፐርሰንት ዕድገት ይኖረዋል፡፡ የመጀመሪያዉ ዕድገት በፈጣን የክብደትን
ይዘት መጨመርና የሬዱሲንግ ሹገር (Reducing Sugar) ክምችት የሚታይበት ነዉ፡፡
ሐ. ካህላል (Khalal)
በዚህ ደረጃ ላይ የቴምር ፍሬ ለምግብነት የደረሰ ጠንካራና ደረቅ በቀላሉ የሚኮረሸም አይነት
ሲሆን ከ50- 85 % የሚደርስ የእርጥበት ይዘት አለዉ፡፡ ከለሩ ፈካ ያለ ቢጫ ወይም ቀይ
ሲሆን ከፍተኛ የዉሃ መጠን ስላለዉ ቶሎ ለብልሽት ሊዳረግ የሚችልበት ደረጃ ነዉ፡፡
መ. ሩታብ (Rutab)
በከፊል ቡኒ ሲሆን ከ30-40 % የሚደርስ የእርጥበት ይዘት አለዉ፡፡ ስጋዉ ለስለስ ያለ ሲሆን
ቶሎ ለብልሽት የሚዳረግበት ደረጃ ነዉ፡፡
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ሠ. ታምር (Tamar)
ከአምበር እስከ ጥቁር ቡኒ የሚደርስ ከለር ይኖረዋል፡፡ ከ 25-10 % አሊያም ከዚያ በታች
የሚሆን የእርጥበት ደረጃ አለዉ፡፡ ስጋዉ በጣም የበሰለና በቀላሉ ሊታኘክ የሚችል ሲሆን
ከተለያዩ ነፍሳቶች ተጠብቆ ከተቀመጠ ለረጅም ጊዜ ብዙም የተለየ እንክብካቤ ሳይደረግለት
ሊቆይ ይችላል፡፡

ሥዕል 33 (ሀ). በካህላል የዕድገት ደረጃ ላይ የሚገኝ የቴምር ፍሬ ሥዕል 33 (ለ). የቴምር የዕድገት ደረጃ ላይ የሚገኝ የቴምር ፍሬ

19.4. የአረባብ ዘዴ
ቴምርን ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ሶስት መንገዶች ማራባት ይቻላል፡፡
በዘር (Seed)
ይህ ዘዴ ተዋሊዶአዊ የአረባብ ዘዴና ቀላልና ብዙ ጊዜ ለሳይንሳዊ ስራ/ድቀላ ተግባር ላይ
የሚዉል ነዉ፡፡ይሁን እንጂ ከዚህ በሚከተሉት ምክንያቶች የተነሳ ቴምርን በዚህ ዘዴ ቴምርን
በሰፊዉ ለማራቢያነት መጠቀም አይመከርም፡፡
ሀ. የቴምር ወንዱና ሴቴ አበባዎች በተለያዩ ዛፎች ላይ የሚወለዱ በመሆኑና ፆታዉን
ለመለየት ረዥም ጊዜ (ሰባት አመት) መፈለጉ
ለ. ከዘር የሚገኙ ሴተ የቴምር ዛፎች የሚሰጧቸዉ ፍሬዎች አንድ ወጥ ያልሆኑ፣ አነስተኛ
ጥራት ያላቸዉና ቶሎ የማይደርሱ መሆናቸዉ
ሐ. በዘር የሚራባ የቴምር ዛፍ ተለያይነቱ በጣም ከፍተኛ በመሆኑ ከፍሬዉ የሚገኘዉ
ዛፍ የወላጁ ቀጥተኛ ግልባጭ ስለማይሆን የተክሉ ጥሩ ጥሩ ፀባያትን ከትዉልድ ወደ
ትዉልድ ለማስተላለፍ አለመቻል
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መ. ከዘር የተገኙ የቴምር ዛፎች በምርታማነታቸዉ፣ በፍሬ ጥራታቸዉና በመድረሻ
ጊዜያቸዉ በጣም ስለሚለያዩ በገበያ አቅርቦት ላይ ችግር ማስከተሉ
ሠ. በአጠቃላይ ከላይ በተጠቀሱት ምክንያቶች ቴምርን በዘር ማራባት አላስፈላጊ የሆነ
የቦታ፣የጊዜና የገንዘብ ብክነትን ያስከትላል፡፡
ከጎኑ በሚወጡ ተቀጽላዎች (Offshoots)
ይህ ዘዴ ኢ-ተዋሊዶአዊ የአረባብ ዘዴ ሲሆን ከዘር ይልቅ ለማራቢያነት ይመረጣል፡፡
ቴምርን በተቀጽላዎች ማራባት የሚከተሉትን ጥቅሞች ይሰጣል፡፡
ሀ. ከተቀጽላ የሚገኙ የቴምር ዛፎች የወላጆቻቸዉ ቀጥተኛ ግልባጭ ስለሆኑና
የወላጆቻቸዉን ፀባያት ስለሚወርሱ ጥሩ ጥሩ ፀባያትን በቀላሉ ከትዉልድ ወደ
ትዉልድ ለማስተላለፍ ያግዛል፡፡
ለ. በተቀጽላ የሚራቡት በዘር ከሚራቡ የቴምር ዛፎች ከ2-3 ዓመት ቀድመዉ ምርት
ይሰጣሉ።
ቴምር በተቀጽላ የማራባት ደካማ ጎኖች
ሀ. አንድ የቴምር ዛፍ በህይወት ዘመኑ የሚያወጣቸዉ ተቀጽላዎች አነስተኛ መሆን
(ከተተከለ ከ10 እስከ 15 አመታት ባለዉ ጊዜ ዉስጥ የሚያወጣዉ የችግኝ መጠን
ከ20-30 አይበልጥም)።
ለ. ከሚያወጣቸዉ ዉስን ተቀጽላዎች መካከልም ለተከላ ተስማሚ የሆኑት የተቀጽላዎች
ቁጥር እጅግ በጣም አነስተኛ መሆን (ከ3 እስከ 4 ብቻ)
ሐ. ተቀጽላዉ ከእናት ዛፉ ሳይገነጠል ከ 3-4 አመት እድሜ ማቆየት አስፈላጊ መሆኑና
ተገንጥሎ ወደ ዋናዉ ማሳ ከመዛወሩ በፊት በችግኝ መደብ ላይ ከ1-2 አመት ጥብቅ
ክትትልና እንክብካቤ መፈለጉ
ከእናት ቴምር ዛፍ ጎን የሚወጡ ተቀጽላዎችን ከዘር ከሚነሱ ችግኞች በሚከተሉት ነጥቦች
መለየት ይችላሉ፡፡
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1. ከጎን የሚወጡ ተቀጽላዎች ጠመም ያሉ ሲሆን ከዘር የሚገኙት ችግኞች ግን ቀጥተኛ
እድገት ያላቸዉ ናቸዉ፡፡
2. ከጎን የሚወጡ ተቀጽላዎች ከእናት ተክላቸዉ በሚገናኙበት ቦታ በግንዱ ዙሪያ ምንም
አይነት ስር የሌላቸዉ ሲሆን ከዘር የሚነሱ ችግኞች ግን በግንዳቸዉ ዙሪያ የራሳቸዉ
ስር ያላቸዉ መሆኑ
3. ከጎን የሚወጡ ተቀጽላዎች ከእናት ተክላቸዉ ጋር በሚለያዩበት ወቅት ከእናት
ተክላቸዉ ጋር ተያይዘዉ የነበሩበት ጠባሳ ሲኖራቸዉ ከዘር የሚነሱ ችግኞች ግን
ምንም አይነት ጠባሳ አይታይባቸዉም፡፡
ለተከላ የሚሆኑ ተቀጽላዎች አመራረጥ
1) ለተከላ የሚመረጡ ተቀጽላዎች ከበሽታና ተባይ የጸዱ መሆን ይገባቸዋል፡፡
2) እድሜያቸዉም ከ3-5 አመት ሊሆን ይገባል፡፡
3) ተቀፅላዎቹ የታችኛዉ ክፍል ዲያሜትር ከ25-30 ሣ.ሜ ሊሆን ይገባል፡፡
4) የተቀፅላዎቹ ክብደት ከ10ኪ.ግ ያላነሰ ከ25 ኪ.ግ ያልበለጠ መሆን ይገባዋል፡፡
የቴምር ተቀፅላ ለተከላ መድረስ ምልክቶች
i.

የራሱ የሆነ ስር ማዉጣት

ii.

ከጎኑ ሌላ ተቀፅላ ማዉጣት

iii.

የመጀመሪያ ፍሬ መያዝ

የቴምር ተቀፅላ በሚነቀልበት ወቅት
በሰሜን ንፍቀ ክበብ የቴምር ተቀጽላ ተነቅሎ ስር እንዲያወጣ ወደ መደብ የሚወሰድበት
ትክክልኛ ወቅት የአፈሩ ሙቀት ከፍ በሚልበት በመጋቢት ወር መሆን አለበት፡፡
በቤተ-ሙከራ ዉስጥ የሚራቡ ችግኞችን በመጠቀም (Tissue culture plantlet)
ከዛፉ የተለያየ አካል ዘረ- መል በመዉሰድ በላብራቶሪ የማራባት ዘዴ ሲሆን፤ ይህ ዘዴ የተለያዩ
አገራት በስፋት የሚጠቀሙት በጣም ተመራጭና ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያለዉ ሲሆን የሚከተሉት ዋና
ዋናዎቹ ናቸዉ፡፡
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1. በቲሹ ካልቸር የሚገኙ የቴምር ዛፎች የወላጆቻቸዉን ቀጥተኛ ግልባጭ ስለሆኑና

የወላጆቻቸዉን ፀባያት ስለሚወርሱ ጥሩ ጥሩ ፀባያትን በቀላሉ ከትዉልድ ወደ
ትዉልድ ለማስተላለፍ ያግዛል፡፡
2. በአጭር ጊዜ ብዙና ከበሽታ ንፁህ የሆኑ ችግኞችን ማግኘት ማስቻሉ
3. ከዘር የተገኙና በቂ ችግኝ የሌላቸዉን ጥሩ የቴምር ዛፎች በፍጥነትና በብዛት ማባዛት ማስቻሉ
4. ችግኞችን በቀላሉና በፍጥነት ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር/ከአንዱ ክልል ወደ ሌላዉ ክልል
መለዋወጥ ማስቻሉ
5. በላብራቶሪ በማንኛዉም የአካባቢ ሁኔታና ወቅት ማባዛት ማስቻሉ ወዘተ... ናቸው፡፡

19.5. ቦታ መረጣ ፣ማዘጋጀትና ተከላ
አዲስ የቴምር እርሻ ማሳ በሚመሰረትበት ወቅት ማሳዉ ለረጅም ጊዜ ዕምርታ እንዲኖረዉ
በቦታ መረጣ፣ በማሳ ዝግጅትና ተከላ ወቅት ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
ቦታ መረጣ
ለአዲስ ቴምር ተከላ ቦታ በሚመረጥበት ወቅት የሚከተሉት ነገሮችን ከግምት ዉስጥ ማስገባት
ያስፈልጋል፡፡

1.

አስተማማኝ የዉሀ አቅርቦት
· ቴምር አስተማማኝና ንፁህ የሆነ ዘላቂነት ያለዉ የመስኖ ዉሀ አቅርቦት
ያስፈልገዋል፡፡

2. የአፈር ጥልቀት
· የቴምር ዛፍ ከጊዜ ወደ ጊዜ እድገቱ እየጨመረ በጣም ረጅምና ከባድ እየሆነ
የሚሄድ ሰብል ነዉ፡፡ ስለሆነም ይህን ክብደቱን ተሸክሞ እንዲቆይ ስሩ በጥሩ
ሁኔታ እንዲያድግ የሚያስችል በቂ የሆነ ጥልቅ አፈር ያስፈልገዋል፡፡
3. የአፈር ሁኔታ
· ቴምር በበረሀና በከፊል በረሀ በሚገኙ የተለያዩ የአፈር አይነቶች ከአሸዋማ እስከ
ከባድ ሸክላ አፈር ላይ ሊበቅል ይችላል፡፡ ሆኖም ለቴምር ተስማሚ የሚሆነዉ
የአፈር አይነት ዉሀ ሁለት ሜትር ድረስ ዘልቆ እንዲገባ የሚያስችለዉ አይነት
መሆን አለበት፡፡
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4. የአፈር ጨዋማነት
· ብዙዉን ጊዜ ቴምር የሚገኘዉ በረሀማና ከፊል በረሀማ በሆኑ አካባቢዎች
ማለትም አነስተኛ ዝናብ፣ከፍተኛ ሙቀትና የዉሃ ትነት ያለበት አካባቢ ነዉ።
ከዚህ አካባቢ የሚገኘዉ አፈር በከፍተኛ ደረጃ በአፈር ጨዋማነት የሚጠቃ
ነዉ፡፡
· ነገር ግን ከሌሎች ሰብሎች ሲነፃፀር ቴምር ከፍተኛ የሆነ የአፈር ጨዋማነትን
መቋቋም የሚችል ሰብል ነዉ፡፡
ሠንጠረዥ 19.4. በፍራፍሬ ሰብሎች መካከል የአፈር ጨዋማነትን የመቋቋም አቅም በንፅፅር ሲታይ
ከፍተኛ የጨዉ መቋቋም
(ECe x 103 = 18)(2)

መካከለኛ የጨዉ መቋቋም
(ECe x 103 = 10 )

ዝቅተኛ የጨዉ መቋቋም
(ECe x 103= 5 )

ቴምር

ፓምግራኔት

ፒር

አልሞንድ

ፊግ

አፕል

አፕሪኮት

ኦሊቭ

ብርቱካን

ፒች

ወይን

ግሬፕፍሩት

ኢንጆሪ

ካንታሎፕ

ፕሩን

ሎሚ

ፕለም

አቮካዶ

ማሳ ዝግጅትና ቅየሳ
የመሬት ዝግጅት ዋነኛ ጥቅም አላስፈላጊዉን የአፈር ሁኔታ በማመቻቸት የችግኙን በመስክ
ላይ የመፅደቅ ዕድልን ለማስፋትና ለማመቻቸት ነዉ፡፡ ስለሆነም በመጀመሪያ ችግኙ ወደ
ዋናዉ መስክ ላይ ከመዛወሩ በፊት ማሳዉን በሚገባ ማዘጋጀት ያስፈልጋል፡፡ የመሬት ዝግጅቱ
የሚከተሉት ተግባራትን ማቀፍ ይኖርበታል፡፡
1 ማሳዉ በቅድሚያ ከቋሚ አረሞች፣ጉቶዎችና ድንጋዮች ማፅዳትና ለእርሻ ዝግጁ
ማድረግ፣ማረስና ማስተካከል ያስፈልጋል፡፡
2 የቴምር ልማት ስራዉ በመስኖ የተደገፈና በስፋት የሚካሄድ ስለሆነ በቅድሚያ የመሬት
ቅየሳ መካሄድ አለበት፡፡ ይኸዉም የሚደረገዉ ያለዉን የዉሀ አቅርቦት፣የመሬት
ተዳፋትነት እና የአፈር ሁኔታን ከግምት ዉስጥ በማስገባት ደረጃዉን የጠበቀ የመስኖ
ዘዴ ለማዉጣት ሲባል ነዉ፡፡
3 የአፈር ማሻሻያ ተግባራትን በየደረጃዉ እንደሚከተለዉ ማከናወን
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ሀ. የቴምር ሰብል ከመተከሉ በፊት የአፈሩን ሁኔታ ማሻሻል ተገቢ ነዉ፡፡ ይህም ሊሆን
የሚችለዉ የተፈጥሮ ማዳበሪያ (ፍግ) በመጨመርና የአፈሩን ጨዋማነት በማጠብ
ነዉ፡፡
ለ. የተፈጥሮ ማዳበሪያ መጠቀም የአፈሩን ለምነት ከመጨመሩ በላይ የአፈሩን ዉሃ
የመያዝ አቅምና ዉሃን ወደ ዉስጥ የማስረግ ፍጥነት ይጨምራል፤ እንዲሁም
የስሮች አተነፋፈስን ያሻሽላል፤ እንዲሁም ወይም በተዘዋዋሪ የአፈሩን የዉሀ
ማንጠፍጠፍ ችሎታ በማሻሻል የአፈሩን ጨዋማነት ይከላከላል /ይቀንሳል፡፡
የቴምር የተከላ ቦታ/ማሳ የተለያዩ የእርሻ መሳሪያዎችን በመጠቀም ሊዘጋጅ ይችላል። የላይኛዉ
አፈር ጠጣር ከሆነ ለዛፉ ስሮች ጤናማ እድገት እንቅፋት ስለሚሆንና ለዉሀ አጠቃቀምም
ስለማያመች፤ እንዲህ አይነት ባህርይ ያለዉን መሬት በቅድሚያ በማረሻና በመከስከሻ
መፈረካከስ፣ መለስለስና መስተካከል ይኖርበታል፡፡
የተከላ ጉድጓድ ዝግጅት
መሬቱ በሚገባ ከታረሰና ከተስተካከለ በኋላ የሚቀጥለዉ ስራ የተከላ ጉድጓድ ዝግጅት
ይሆናል። ለተክሉ ሚዘጋጀዉ የጉድጓድ መጠን ስፋትና ጥልቀት 1ሜ x 1ሜ x 1ሜ = 1ሜ3 ሆኖ
ከተካላ ከ1-2 ወር አስቀድሞ መዘጋጀት ይኖርበታል፡፡ በጉድጓድ ቁፋሮ ወቅት የላይኛዉ 1/3
የአፈር ክፍል በአንድ ጎን ለብቻዉ የሚቀመጥ ሲሆን ከስር የሚወጣዉ 2/3 የአፈር ክፍል ደግሞ
እንደዚሁ በሌላ በኩል እንዲከመር ይደረጋል፡፡ ከጉድጓዱ ተቆፍሮ የወጣዉን የላይኛዉን ለም
አፈር ችግኙ ከመተከሉ አስቀድሞ ከተፈጥሮ ማዳበሪያ እና ጅብሰም ጋር መቀላቀልና ወደ
ጉድጓድ መልሶ ከ2-3 ጊዜ የሚሆን የመስኖ ዉሃ መስጠት የተፈጥሮ ማዳበሪያዉን በሚገባ
እንዲበሰብስና እንዲብላላ ይረዳዋል፡፡
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የተከላ ስራ አፈፃፀም
የተከላ ወቅት
የቴምር ተከላ እንደ ማንኛዉም የፍራፍሬ ተክል የክረምት ጊዜን ተከትሎ የሚከናወን ቢሆንም
በመስኖ ዉሀ መደገፍ እስከ ተቻለ ድረስ በማንኛዉም ወቅት መተከል ይችላል፡፡ ከምድር
ወገብ በላይ የሚገኙ እንደ ኢትዮጵያ በመሳሰሉት ሃገሮች ተከላዉ በፀደይ(መስከረም-ሕዳር)
ወይም በልግ (የካቲት/መጋቢት) ቢሆን ይመረጣል፡፡ ይህም መሆኑ በፀደይ የሚደረገዉ ተከላ
ችግኙ ከከባድ ቅዝቃዜ እንዲያልፍና ሞቅ ያለዉ የፀደይ አየር ለተፋጠነ የስር አስተዳደግ
አስተዋፅኦ ስለሚያደርግለት ነዉ፡፡ በየካቲት/መጋቢት ያለዉ ተከላ ደግሞ ከፊቱ ያለዉን ከባድ
ሙቀት ከመምጣቱ በፊት ተክሉ እንዲመቻች ይረዳዋል፡፡
ከተከላ በኋላ ችግኞች የመደንገጥና የመጠዉለግ ብሎም የመድረቅ አደጋ እንዳይደርስባቸዉ
ጠዋት ወይም ከሰዓት ወይም ዳመናማ በሆነ ጊዜ (በተለይም በአፈር መደብ ላይ ያለመያዣ
እቃ የተዘጋጁ ችግኞች ከሆኑ) ተከላዉን ከላይ በተጠቀሰዉ ጊዜ ማካሄድ በእጅጉ ይመከራል።
የመትከያ ርቀት
የብዙ ቴምር አምራች አገሮች ተሞክሮ እንደሚያሳየዉ፣ ተክሎቹ/ዛፎቹ 10ሜ*በ10ሜ የእኩል
አራት ማዕዘን መልክ/ቅርፅ መትከል ቀደም ብሎ ይመከር የነበረ ቢሆንም፤ በአሁኑ ጊዜ
ርቀቱን በማጥበብ የተክሎቹን ቁጥር ማብዛት ብዙ ምርት ለማግኘት እንደሚረዳ በመገንዘብ
የነበረዉ ልምድ ተለዉጦ በአለም ደረጃ ጥቅም ላይ እየዋለ ያለዉ የመትከያ እርቀት 9ሜ*9ሜ
(121plant/ha; እስራኤል) ፣10ሜ*8ሜ (125 plant/ha; ናሚቢያ) ሆኗል፡፡
በተክሎቹ መከከል ያለዉ ርቀት የሚወሰነዉ ተክሉ በሚያድግበት ወቅት በቂ የሆነ የፀሐይ
ብርሀን እንዲያገኝ ሲረዳዉ፣ጥሩ የሆነ የስር አስተዳደግ እንዲኖረዉ በቂና ምቹ ቦታ ሲኖር
እና በተክሉ ላይ ለሚከናወኑ እንደ ግርዘት፣ ፖሊኔሽን፣ምርት መሰብሰብ ወዘተ….ተግባራትን
በቀላሉ ለማከናወን ምቹ ሁኔታዎችን ሲፈጥር ነዉ፡፡ በተክሎቹ መካከል ባለዉ ቦታ ላይ እንደ
አልፋ አልፋ፣ ማሾ፣ስንዴና የአትክልት ሰብሎችን መትከል፤መሬቱን በአግባቡ ለመጠቀም፤
እንዲሁም አረምን ለመከላከልና የአፈሩን ለምነት ለማሻሻል ይጠቅማል፡፡
የቅድመ- ተከላ ዝግጅት
· ችግኞችን በፕላስቲክ ፖት/ከረጢት ላይ ማዘጋጀትና በመጨረሻም ከነአፈሩ መትከል
ከፍተኛ ጠቀሜታ አለዉ፡፡ ለተከላ የተዘጋጀዉን ችግኝ በሁኔታወች አስገዳጅነት
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ወዲያዉኑ መትከል ካልተቻለ አመቺ ሁኔታ እስኪፈጠር ድረስ ችግኞቹን በጥላ
ስር ማቆየትና ቶሎ ቶሎ ዉሃ ማጠጣት ያስፈልጋል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ተከላዉ
የሚካሄደዉ ከዝናብ ወራት ዉጭ ከሆነ አስቀድሞ የተከላ ቦታን በመስኖ ዉሃ
ማራስ ተገቢ ይሆናል፡፡
· በሌላ በኩል በችግኝ ጣቢያ ደረጃ የዉሃ ማጠጣት ድግግሞሽን በመቀነስና ጥላ
በማሳሳት ላይ የማላመድ (Hardning off) ስራ በመስራት ተክሉ 4 ቅጠል ደረጃ
እስኪደርስ ከቲሹ ካልቸር ለተገኙ ችግኞች (Tissue culture plantlets) ከ8-12
ወር/ እናት ዛፍ ጎን ለሚወጡ ችግኞች (Offshoots) በደንብ ስር የራሱ የሆነ ስር
እስከሚያወጣ ከ10-12 ወራት ድረስ በችግኝ ጣቢያ በማቆየት ተክሉ በተሻለ ደረጃ
አካባቢዉን እንዲላመድና ብዙ ችግኝ እንዲፀድቅ አመቺ ሁኔታ ይፈጥራል፡፡
· ሌላዉ ትኩረት የሚሰጠዉ ተግባር የችግኝ መረጣ ነዉ፡፡ የወደ ፊቱን የቴምር ልማት
አዋጭና ዘላቂ ለማድረግ ቁመታቸዉ ተመሳሳይ የሆኑትን ችግኞች መርጦ መትከል፤
ተመሳሳይ እድገት ያላቸዉ የቴምር ተክሎች ማሳ በመመስረትና በአንድ ጊዜ ምርትን
ለመስጠት የሚችሉ ተክሎችን ለማግኘት ያስችላል፡፡
· ከተከላ አስቀድሞ የሚካሄደዉ የፆታ (ሴቴና ወንዴ) ስብጥርን ወይም የአተካከል
ስርዓትን መወሰን ሌላዉ ትኩረት የሚሻ ጉዳይ ነዉ፡፡ በዘመናዊዉ የቴምር አመራረት
ዘዴ ጥሩ የወንዴ ዝርያንና ሰዉ ሰራሽ ፖሊኔሽንን በመጠቀም የወንዴዉን ቁጥር
መቀነስ ያስችላል፡፡ በዚህም መሰረት 1 ጥሩ የወንዴ ዛፍ ለ50 ሴቴ (2 %) የቴምር
ተክል በማድረግ ተከላዉ መካሄድ አለበት፡፡
· ከተከላ በኋላ በልዩ ልዩ ምክንያቶች የተወሰኑ ችግኞች ላይፀድቁ ስለሚችሉ
ለመጠባበቂያ የሚሆን /የሚተከለዉ 50 ከመቶ የሚሆን/ ችግኝ አዘጋጅቶ በተከላዉ
ቦታ ማኖር ተገቢ ይሆናል፡፡
ተከላ
በአዲስ የቴምር ማሳ ምስረታ ወቅት ተከላ ከፈተኛ በሆነ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባዋል፡፡ በዚህ
ወቅት የሚደረገዉ ስህተት ዝቅተኛ የሆነ ቁጥር ያላቸዉን ዛፎች መፅደቅ ሊያስከትል ይችላል።
የቴምር ችግኝ ተከላ ጠዋት የአየር ሁኔታዉ ቀዝቀዝ እንዳለ ቢሆን ይመረጣል፡፡ በፕላስቲክ
ፖት የተዘጋጀዉን ችግኝ ፕላስቲኩን ሙሉ በሙሉ በጥንቃቄ በማስወገድ ተከላዉን የችግኙን
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የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
ስር አቅፎ ከሚገኘዉ አፈር ጋር ማካሄድ ይገባል፡፡ ችግኙ በተቆፈረዉ ጉድጓድ ዉስጥ እንዲገባ
ከተደረገ በኋላ አፈሩን መልሶ በእጅ በመጫን ማጥበቅና ዉሃ ማጠጣት አስፈላጊ ሲሆን
ወዲያዉኑ 1.5 ሜ ራዲየስና ከ20-30 ሴ.ሜ ጥልቀት ያለዉ ቀለበት ዙሪያዉን መሰራት አለበት፡፡
በተከላዉ ወቅት በችግኙ ግንድ የመጨረሻዉ ጫፍ ዉሀ እንዳይገባና እንዳያበሰብሰዉ ጫፉን
ከአፈር በላይ ማድረግ ለተክሉ ቀጣይ እድገት ወሳኝነት አለዉ፡፡

ሥዕል 35. የቴምር ችግኝ ተከላ

ገረዛ
· መግረዝ የተክሎቹን እድገትና የሚሰጡትን ምርት ለማጣጣም ይረዳል፡፡
· ከፍተኛ የሆነ ግርዛት የተክሉን ምርት ሊቀንስ ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ
ያስፈልጋል፡፡
· ግርዛት የሚያስፈልገዉ ከመሬት ጋር የሚነካኩ፣የደረቁና የተጣመሙ ቅርንጫፎችን
ለማስወገድ ነዉ፡፡
· ለገረዛ የሚያገለግሉ መሳሪያዎች በሽታ እንዳያስተላልፉ በጥንቃቄ መያዝ
ይኖርባቸዋል፡፡
· በግርዛት የሚፈጠሩ ቁስሎች ለበሽታ መግቢያ ቀዳዳ ስለሚሆኑ ፀረ-በሽታ መድሀኒት
መቀባት ያስፈልጋል፡፡

19.6. የማዳበሪያ አጠቃቀም
የቴምር ተክል እንደ ሌሎች ሰብሎች ሁሉ ተመጣጣኝ የሆነ የናይትሮጂን፣ ፎስፈረስ፣
ፖታሲየም፣ማግኒዚየም፣ ሶዲየም፣ ሰልፈር፣ ማንጋኒዝ፣ ቦሮን፣ ካልሲየም፣ ክሎሪን፣ ኮባልት፣
መዳብ፣ ብረት፣ዚንክና ሞላብዲኒየም ማዕድናትን ይፈልጋል፡፡ የቴምር የማዳበሪያ ፍላጎት
እንደ ተክሉ የዕድሜ ደረጃ የሚወሰን ቢሆንም አንድ የቴምር ተክል በአማካኝ 650 ግራም
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ናይትሮጂን፣ 650 ግራም ፎስፈረስና 870 ግራም ፖታሲየም በአመት ይፈልጋል፡፡ ይህ
መጠን ከቦታ ቦታ እንደ አፈሩ አይነትና አየር ንብረቱ ተለዋዋጭ በመሆኑ በምርምር መረጋገጥ
ይኖርበታል፡፡ የቴምር የማዳበሪያ ዓይነትና መጠን ፍላጎት የሚወሰነውም ተከላ በተካሄደበት
አካባቢ ባለው የአፈር ለምነት ደረጃና በተክሉ እድሜና ወቅት፤ የንጥረ ነገሮች ፍላጎት ሲሆን
ሁል ጊዜ የአፈር ለምነት ባለሙያን ማማከር ያስፈልጋል፡፡

19.7. የመስኖ ውሃ አጠቃቀም
v ጥሩ ምርት ለመስጠት ልክ እንደ ማንኛዉም ሰብል ቴምር በቂ የሆነ ዉሃ
ያስፈልገዋል።ለአንድ ቴምር ተክል ሚሰጠዉ የመስኖ ዉሃ መጠን እንደ አፈሩ
አይነትና ጨዋማነት፣ የአካባቢዉ የአየር ንብረት ሁኔታና በተክሉ እድሜ ይወሰናል።
v የዝናብ መጠንና ስርጭት አስተማማኝ ባልሆነበት አካባቢ በተለይም በደረቅ ወቅት
የመስኖ ዉሃ ድጋፍ ለተክሉ የተፋጠነ እድገትና ምርታማነት ከፍተኛ አስተዋፅኦ
ያደርጋል፡፡
v የመስኖ ዉሃ ለቴምር ተክል መሰጠት ያለበት ስሮቹ ሊደርሱበት በሚችልበት ቦታ
ብቻ መሆን ይኖርበታል፡፡
v አንድ የደረሰ የቴምር ተክል በ5 ሜትር ጥልቀትና 3 ሜትር ራዲየስ በግንዱ ዙሪያ
ሲኖረዉ፤ ከሚያገኘዉ አጠቃላይ ዉሃ 40% ከመጀመሪያ 50 ሴ.ሜ፣ 70%
ከመጀመሪያ 100 ሴ.ሜ፣ 90% ከመጀመሪያ 150 ሴ.ሜ እና ቀሪዉ 10%የሚሆነዉን
ከመጨሻዉ ንጣፍ ወይም 150-200 ሴ.ሜ ጥልቀት ያገኛል፡፡
v አዲስ የተተከሉ የቴምር ችግኞች ጥልቀታቸዉ ከ25-50 ሴ.ሜ ሲሆን ራዲየሳቸዉ
ከ10-30 ሴ.ሜ ይደረሳል፡፡ ይህ ማለት የመስኖ ዉሃ መሰጠት ያለበት ይህንን ጥልቀት
ከግንዘቤ ዉስጥ በማስገባት ሲሆን ዉሃ የታችኛዉ የአፈር ጥልቀት መድረሱን
ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡
v የዉሃ አሰጣጡ መጠን እንደ የአፈሩ አይነትና ሁኔታ ይለያያል፡፡ ለምሳሌ
ü ለቀላል አፈር------100ሚሜ/ሜ
ü ለመካከለኛ አፈር-----140ሚሜ/ሜ
ü ለከባድ አፈር--------180ሚሜ/ሜ ሲሆን ድግግሞሹን ለማወቅ
የአፈሩን ዉሃ የመያዝ አቅም በላብራቶሪ ሙከራ መታወቅ አለበት፡፡
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ተክሉ በመጀመሪያዎቹ የእድገት ዓመታት ስሮቹ ወደ አፈር ዉስጥ ጠልቀዉ ስለማይገቡ
ተደጋጋሚ የሆነ የመስኖ ዉሃ በሰባት ቀን ልዩነት እንደሚሰጣቸዉ ይመከራል፡፡

ሥዕል 36. የደረሰ የቴምር ተክል የስር ስርጭት

በአጠቃላይ የቴምር ተክል የመስኖ ዉሃ መጠንና ፍላጎት የሚወሰነውም ተከላ በተካሄደበት
አካባቢ ባለው አፈር ዉሃ የመያዝ ችሎታና በተክሉ እድሜ፤ ወቅታዊ እድገት ፍላጎት ሲሆን
ሁል ጊዜ የመስኖ ውሃ አጠቃቀም ባለሙያን ማማከር ያስፈልጋል፡፡

19.8. ፖሊኔሽን እና አምባዛ አያያዝ
ፖሊኔሽን
በተፈጥሮ የቴምር ተክል ወንዴና ሴቴ አበባዎች የሚወለዱት በተለያዩ ዛፎች ላይ ነዉ፡፡
ስለሆነም የወንዴዉ የዘር ፍሬ ሴቷ አበባ ጋር ለመድረስ በተለያ ዘዴ መጓጓዝ ይኖርበታል፡፡
በተፈጥሮ የወንዴዉ የዘር ፍሬ የሚጓጓዘዉ በነፋስ ወይም እንደ ንብና ሌሎች መሰል ነፍሳት
ሲሆን በዚህ ዘዴ የሚገኘዉ ምርት መጠነኛ ሊባል የሚችል ነዉ፡፡ ይሁን እንጂ ከፍተኛ
ምርትና ጥራት ለማግኘት ከተፈለገ ሰዉ ሰራሽ የፖሊኔሽን ዘዴ መጠቀም አስፈላጊ ነዉ፡፡ ሶስት
አይነት ሰዉ ሰራሽ የፖሊኔሽን ዘዴዎች ይገኛሉ፡፡ እነሱም፦
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የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር
1.

2009

የወንዴ አበባ ዘለላዎችን በሴቴ አበባ ዘለላዎች መካከል ማስቀመጥ
አዲስ ከተከፈቱ የወንዴ አበባ ቋቶች ዉስጥ ሁለት ወይም ሶስት የወንዴ አበባ
ዘለላዎችን በመዉሰድ በቁመታቸዉ ገልብጦ በሴቴ አበባ ዘለላዎች መካከል ትንሽ
ካራገፉ በኋላ እንዲቀመጡ በማድረግ በቂ ፖሊኔሽን እንዲኖር የማድረግ ዘዴ ነዉ፡፡

ሥዕል 37. የወንድ አበባ ዘለላዎችን በሴቴ አበባ ዘለላዎች መሃል

በማስቀመጥ በቂ ፖሊኔሽን እንዲኖር የማድረግ ዘዴ

2. የወንዴ ዘሩን በጥብጦ ሴቴ አበባ ላይ መርጨት
የቴምር የወንዴ ዘርን በሱክሮዝና ጂብረሊን በመበጥበጥና በሴቴ አበባ ላይ
በመርጨት በቂ ፖሊኔሽን እንዲኖር የማድረግ ዘዴ ነዉ፡፡
3. የወንዴ ዘሩን ሰብስቦ በማድረቅ በተለያየ ዘዴ በሴቴ አበባ ላይ እንዲነሰነስ ማድረግ
ቴምር የወንዴ ዘርን በማድረቅ በጨርቅ ወይም በመነስነሻ መሳሪያ በሴቴ አበባ ላይ
በመነስነስ በቂ ፖሊኔሽን እንዲኖር የማድረግ ዘዴ ነዉ፡፡ ይህ ዘዴ አዋጭ ከመሆኑም
ባሻገር ያለዉን የወንዴ ዘር በአግባቡ ለመጠቀምና የፖሊኔሽን ጊዜን ለመቆጣጠር
ያስችላል፡፡
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ምስል 38. ወንድ የዘር ፍሬን በሜካኒካል መንገድ የማድረቅ ዘዴ

19.9. የአምባዛ አያያዝ
የቴምር ተክል አበባ ካወጣ በኋላ የሚሰጠዉን ምርትና ጥራት ለማሻሻል የተለያዩ እንክብካቤዎች
ሊደረጉለት ይገባል፡፡ ከእነዚህ እንክብካቤዎች መካከል ዋና ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸዉ፡ሀ. ፍሬ መቀነስ
የቴምር ዛፍ ከሚያፈራቸዉ ፍሬዎች መካከል የተወሰኑትን መቀነስ ምርትና ጥራቱን ለማሻሻል
ይረዳል፡፡ ፍሬን መቀነስ የሚከተሉት ጥቅሞች ይኖሩታል፡1.

ተክሉ ከአመት አመት ተመሳሳይ ምርት እንዲሰጥ ይረዳል

2. በገበያ ተቀባይነት ያለዉ ትልቅ ፍሬ ለማግኘት ይረዳል
3. የፍሬ ጥራትን በመጨመር ከፍተኛ ዋጋ እንዲያወጣ ያደርጋል
4. የመድረሻ ጊዜን ለማፋጠን ይረዳል
ፍሬን መቀነስ በሶስት ደረጃዎች ሊከናወን ይችላል፡፡ እነሱም፦
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I.

ሙሉ አምባዛን በመቀነስ

II.

በአምባዛዉ ላይ የሚገኙ የፍሬ ዘለላዎችን በመቀነስ (በአብዛኛዉ ከመሃል)

III.

በዘለላ ላይ ያሉትን ፍሬዎች በመቀነስ

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

ለ. አምባዛን መቀነስ
አምባዛን መቀነስ በዋነኝነት የሚያተኩረዉ በአምባዛዉ ላይ የሚገኙ የፍሬ ዘለላዎችን በመቀነስ
ላይ ሲሆን ፍሬ መቀነስ የሚሰጣቸዉን ጥቅሞች በሙሉ ይሰጣል፡፡
ሐ. አምባዛን ማስወገድ
ለምርት በደንብ የደረሰ የቴምር ተክል በአንድ ጊዜ እስከ 20 አምባዛዎችን ሊያፈራ ይችላል።
ይሁን እንጂ ሁሉንም አምባዛዎች ይዞ ማቆየት ከአመት አመት ተመሳሳይ ምርት እንዳይሰጥ
ስለሚያደርግ የተወሰኑትን አምባዛዎች ሙሉ በሙሉ ማስወገድ ያስፈልጋል፡፡ በአንድ የቴምር
ተክል ላይ ሊያዙ የሚያስፈልጉት አምባዛዎች በተክሉ ጤነኛ የቅጠል ቁጥር፣ዕድሜ፣በአምባዛዉ
መጠንና በዝርያዉ አይነት ይወሰናሉ፡፡ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ከ8-9 ለሚሆኑ
ጤነኛ ቅጠሎች አንድ አምባዛ መያዝ ጥሩ ምርትና ጥራት እንዲገኝ ይረዳል፡፡ ለምሳሌ 120
ጤነኛ ቅጠሎች ላሉት የቴምር ዛፍ ከ13-15 አምባዛ መያዝ ይችላል ማለት ነዉ፡፡ ተክሉ
በተተከለ በመጀመሪያዎቹ ሶስት አመታት ምንም አይነት አምባዛ እንዲይዝ መፍቀድ
አያስፈልግም፡፡ ምክንያቱም በዚህ ጊዜ በይበልጥ የሚፈለገዉ የተክሉ ዕድገት በመሆኑ ነዉ።
በአራተኛዉ አመት ቢበዛ ሁለት፣በአምስተኛ አመቱ ቢበዛ አራት እያለ እንደ እድሜዉ
መጨመር የሚይዛቸዉም አምባዛዎች እየጨመሩ እንዲሄዱ ይደረጋል፡፡ በአጠቃላይ ተክሉ
ከ10-15 አመት ዕድሜ ሲሞላዉ ከፍተኛዉን ቅጠል እንደሚያወጣ ስለሚጠበቅ 10 አምባዛ
መልቀቅ ይቻላል፡፡
አምባዛ ማስወገድ መከናወን ያለበት ተክሉ ፍሬ ማፍራት እንደ ጀመረ ሲሆን መወገድ
ያለባቸዉም አምባዛዎች፡1.

የፍሬ አያያዛቸዉ ደካማ የሆኑት

2. በጣም ቀድመዉና በጣም ዘግይተዉ የሚወጡት
3. በአንድ ጎን በኩል የበዙት
4. የተሰበሩ ዘለላዎች የያዙት መሆን ይገባቸዋል፡፡
መ. አምባዛን ዝቅ ማድረግና ማስወገድ
ይህ ተግባር በሰፋፊ የቴምር እርሻዎች ዉስጥ በአብዛኛዉ የሚተገበር ሲሆን አምባዛዉን
ዝቅ አድርጎ ከቅጠሎቹ ጋር ማሰር ወይም በእንጨት፣ በገመድ ወይም ሌላ ተመሳሳይ ነገር
መደገፍን ያጠቃልላል፡፡ ይህ ተግባር የሚከተሉት ጥቅሞች ይኖሩታል፡-
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1.

አምባዛዉን በቀላሉ ለቅናሶ፣ ለመሸፈንና ለመድሃኒት ርጭት እንዲመቻች ያደርጋል

2. ፍሬዉ በንፋስ እንዳይራገፍና ከቅጠል ጋር በመተሻሸት እንዳይቆስል ያደርጋል
3. አምባዛዉ እንዳይሰበር ይከላከላል
ሠ. አምባዛዉን መሸፈን
አምባዛዉን ንፋስ ሊያሳልፍ በሚችል ወረቀት ወይም ተመሳሳይ ነገሮች መሸፈን ፍሬዉን
ከከፍተኛ የአየር ርጥበት፣ ከኃይለኛ ዝናብ፣ ከኃይለኛ ፀኃይ፣ ከነፍሳትና ወፎች ጥቃት
ለመከላከል ያስችላል፡፡
ረ. እሾሆችን ማስወገድ
አዲስ ከሚወጡ ቅጠሎች ላይ እሾሆችን ማስወገድ ፖሊኔሽንና ፍሬ አያያዝን የተቀላጠፈ
እንዲሆን ያደርጋል፡፡

ሀ

ለ

ሥዕል 39(ሀ) የአምባዛዉን መካከለኛ ዘለላ ሙሉ በሙሉ ማስወገድ
ሥዕል 39(ለ). የአምባዛዉን የታችችኛ 1/3 ማስወገድ
ሥዕል 40. ማስደገፍ(በእንጨት)

290

40

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

19.10. ዋና ዋና የቴምር በሽታዎችና ተባዮች
19.10.1. በሽታ
1. ባዮድ (Fusarium oxysporum) fs albedinis)
ባዮድ የሚለዉ ስያሜ አቢያድ ከሚለዉ የአረብኛ ቃል የመጣ ሲሆን ትርጉሙም ነጭ ማለት
ነዉ፡፡ በሽታዉ የተክሉን ቅርንጫፍ (frond) ክፍል ነጭ በማድረግ ይታወቃል፡፡ በሽታ
አምጭዉ ፉዛሪየም ኦክዚስፖሪየም የሚባለዉ ተዋሲያን ሲሆን በአለም ላይ በጣም አደገኛ
በሽታ ነዉ፡፡ በሽታዉ ለመጀመሪያ ጊዜ እ.ኤ.አ 1870 በሞሮኮ 12 ሚሊዮን፣ በአልጀሪያ ደግሞ
3 ሚሊዮን የቴምር ዛፎችን ያጠፋ ሲሆን በአለማችን ላይ ከፍተኛ ጥራት ያለዉ ምርት
የሚሰጡትን የቴምር ዝርያዎች (ሜድጁል፣ዴግሌትኑር፣ቡፌገስ) በከፍተኛ ደረጃ ያጠቃል፡፡
ዉጫዊ ምልክቶች
የመጀመሪያዉ የበሽታዉ ምልክት ከቅጠሉ የመሀል ክፍል መታየት ይጀምራል፡፡ በበሽታዉ
የተጠቃዉ ቅጠል ከፊል አመድማ (ash grey colour) ቀለም ሲኖረዉ ቀስበቀስ ከታች
እስከ ላይኛዉ ቅጠል ክፍል ይደረሳል፡፡ የላይኛዉ የቅጠል ክፍል በበሽታዉ ሙሉ በሙሉ
ከተጠቃ በኋላ በተቃራኒዉ በኩል ያለዉ የቅጠል ክፍል ከላይ ወደ ታች መንጣት ይጀምራል፡፡
ቅጠሎችን የሚይዘዉ ዘንግ በቁመቱ ልክ በስተጀርባዉ ቡኒ ቀለም ያለዉ ነጠብጣብ ምልክት
ከታች ወደ ላይ እየታየ ይመጣና ከዚህም በመቀጠል ፍሮንዱ የረጠበ ላባ መስሎ ከግንዱ ወደ
ታች ያዘቀዝቃል፡፡ ይህ ሁኔታ ፍሮንዱን የግማሽ ጨረቃ ቅርፅ እንዲያሳይ ያደርገዋል፡፡
ዉስጣዊ ምልክቶች
ስሩ ሲቆረጥ በበሽታዉ የተጠቁ ስሮች ቀይ ቀለም ያሳያሉ፡፡ እነዚህ ጠባሳዎች በቁጥር በጣም
ብዙ ሲሆኑ በመሰረተ ግንዱ አካባቢ በብዛት ይገኛሉ፡፡ የመጀመሪያዉ የቅርንጫፍ ክፍሉ
ሲቆረጥ ቀይ ቡኒ ቀለም ምግብና ዉሃ አስተላላፊ ቱቦዎችና በአጠቃላይ ከስሩ ተነስቶ እስከ
ጫፍ ድረስ መድረሱን ያመለክታል፡፡
መከላከያ መንገዶች
v በሽታዉን ለማጥፋት ተክሉን ከነስሩ ፈንቅሎ ካወጡ በኋላ ማቃጠል፤ ከዚያም አፈሩን
በሚትል ብሮማይድ ወይም ክሎሮፒክሪን በሚገባ ማከም
v ምርታማነትን ሊጨምሩ የሚችሉ እንክብካቤዎች ለምሳሌ ማዳበሪያ መጨመር፣ ዉሃ
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በብዛት ማጠጣት የበሽታ አምጪዉን ተዋሲያን ቁጥር እድገት ሊጨምረዉ ስለሚችል
እነዚህን ተግባራት አለማድረግ ይመከራል፡፡ ለምሳሌ በሰሜኑ ንፍቀ ክበብ በሚገኙ
ቦታዎች ከግንቦት እስከ ጥቀምት ባሉት ሞቃት ወራት ዉሃ ባለማጠጣት የበሽታዉን
ጥቃት ሙሉ በሙሉ ማቆም ይቻላል፡፡
v በሽታዉ በአብዛኛዉ የሚተላለፈዉ በስሮች ንክኪ ስለሆነ በበሽታዉ ያልተጠቁትን
የቴምር ዛፎች በመለየት በዙሪያዉ 2 ሜትር ጥልቀት ያለዉ ቀለበት መስራትና ከሌሎች
ጋር በማይገናኝ ቦይ በማጠጣት በሽታዉን እስከ 10 ዓመት ድረስ መከላከል ይቻላል፡፡
v በበሽታዉ የተነካኩ የተክሉን ክፍል ማለትም ተቀጽላዎችን፣ የተፈጥሮ ማዳበሪያ፣
የዛፍ ቁርጥራጮችና የተበከሉ አፈሮች ወደ ሌላ አካባቢ እንዳይዘዋወር ህግና ደንብ
ማዉጣት
v በተጠናከረና ቀጣይነት ባለዉ ምርምር በሽታዉን ሊቋቋሙ የሚችሉ ዝርያዎችን
በመለየትና ጥሩ ምርት ከሚሰጡ ዝርያዎች ጋር ማዳቀል የተፈጥሮ መከላከያ መፍጠር
v በቤተ-ሙከራ/በቲሹ-ካልቸር/ የተባዙ ችግኞችን መጠቀም

ሥዕል 41(ሀ). በሽታዉ በቅጠሉ አንደኛዉ ጎን እየተስፋፋና እየገደለ ሲሄድ
ሥዕል 41(ለ). በባዮድ በሽታ የተጠቃ የቴምር ማሳ

2. ብላክ ስኮርች (Black Scorch disease)
በሽታዉን አምጪዉ ተዋሲያን ሴራቶሲስቲስ ፓራዶክሳ (Ceratocystis paradoxa) ሲሆን
የሞኝ በሽታ በመባል ይታወቃል፡፡
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ምልክቶች
ምልክቶቹ በአራት የተለያዩ ሁኔታዎች ይገለፃሉ፡፡ ቅጠሉን በማጥቆርና በመሸብሸብ፣ አበባዉን
በማጠዉለግ፣ የዛፉን የእድገት መጀመሪያ የሆነዉን ክፍል (Heart) በማበስበስና በሁሉም
እድሜ ክልል ዉስጥ የሚገኙትን እምቡጦች በማበስበስ ይታወቃል፡፡ ከጥቁር ቡኒ እስከ ጥቁር
የተኮማተረ፣የጠነከረና የተቃጠለ በአጠቃላይ ከሰል የመሰሉ የፍሬ ዘለላዎች ይኖሩታል፡፡
መከላከያ ዘዴዎች
-

የማሳ ፅዳት

-

በበሽታዉ የተጠቁትን የተክሉን ክፍሎች መግረዝና ሰብስቦ ወዲያዉኑ
ማቃጠል

-

በግርዛቱ ወቅት የቆሰሉ የተክሉን አካሎች በበረዶክስ ድብልቅ፣ላይም ሰልፈር
ሶሉሽን፤ ኮፐር ሰልፌት ድብልቅ፣ ዳይክሎን፣ቲራም ወይም ማንኛዉንም
የመዳብ ይዘት ያለዉን ፀረ-ፈንገስ ኬሚካል መርጨት

ሥዕል 42(ሀ). በብላክ ስኮርች በሽታ የተጠቃ ወጣት የቴምር ቅጠል
ሥዕል 42(ለ). አንድ አመት የሞላዉ የቲሹ ካልቸር ችግኝ ላይ የብላክ ስኮርች በሽታ የሚያመጣዉ የቅጠል
መጫጫት

3. ብራዉን ሊፍ ስፖት (Mycosphaerella tassiana)
አምጪዉ ተህዋሲያን ማይኮስፌሬላ ታሲያና (Mycosphaerella tassiana) በመባል
ይታወቃል፡፡ በአረንጓዴ ቅጠሎች ጥግ ጥግ ላይ ጥቁር ጠባሳ ይታያል፡፡ የጠባሳዉ ጥግ ጥግ
ቀይ (ቡኒ) ሲሆን መሀሉ ዉሃማ ቀለም ይኖረዋል፡፡
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መከላከያ
በሽታዉ ከባድ አደጋ የሌለዉ በመሆኑ ብዙ ህክምና የማያስፈልገዉ ቢሆንም በዓመት አንድ
ጊዜ ያረጁና የተበከሉ ቅጠሎችን ገርዞ ወዲያዉኑ ማቃጠል ይመከራል፡፡

ሥዕል 43 (ሀ). ብራዉን ሊፍ ስፖት በመካከለኛ የጥቃት ደረጃ ላይ
ሥዕል 43 (ለ).ብራዉን ሊፍ ስፖት በከፍተኛ የጥቃት ደረጃ ላይ

4. ግራፊዮላ ሊፍ ስፖት (Graphiola phoenicis (Moug))
አምጪዉ ተህዋሲያን ግራፊዮላ ፎኔክሲ (Graphiola phoenicis) በመባል ይታወቃል፡፡ ይህ
በሽታ አንድ ጤነኛ የቴምር ዛፍ ቅርንጫፍ (Frond) ሊኖር የሚችለዉን እድሜ (6-8 ዓመት)
ወደ 3 ዓመት ዝቅ ያደርገዋል፡፡
መከላከያ
ግርዛት በሚደረግበት ጊዜ ከቦረዶክስ ሜክስቸር ወይም ከሌሎች ፀረ-ፈንገስ ኬሚካሎች ጋር
ርጭት ማካሄድ

ሥዕል 44. በቅጠሉ ሁለቱም ጎን የሚታይ የግራፊየላ ሊፍ ስፖት በሽታ ምልክት
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5. ዲፕሎዲያ ( Diplodia phoenicum (Sacc))
ምልክቱ በተክሉ ተቀጽላዎች (Offshoots) ላይ በተጠናከረ ሁኔታ ይታያል፡፡ እነዚህን
ተቀጽላዎች ከዋናዉ ተክል ላይ እያሉ ወይም ከተለዩ በኋላ በመግደል ይታወቃል፡፡ ፈንገሱ
ቅጠሉን ዉጫዊ ክፍል በመበከል በመጨረሻም አዳዲስ ቅጠሎችንና ጫፉ ላይ ያሉ እንቡጦችን
በመግደል ያጠፋል፡፡ ቢጫ ወይም ቡኒ ቀለም ያለዉ መስመር በቅጠሉ መነሻ ላይ ይታያል፡፡
መከላከያ
ተህዋሲያኑ በግርዛት ወይም ተቀጽላዎችን ለመለየት በሚቆረጥበት ጊዜ በሚፈጥሩት ቁስሎች
ሳቢያ ወደ ተክሉ የሚገባ ስለሆነ ለዚህ ተግባር የሚዉሉትን መሳሪያዎችና የቁስለቱን ቦታ
በሚገባ በፀረ-ፈንገስ መድሀኒቶች መንከርና መርጨት ይመከራል፡፡ ለዚህም የመዳብ ይዘት
ያላቸዉን እንደ ቤኖሚል፣ ቦርዶክስ ሚክስቸር፣ ቲራም፣ ሜትልቲኦፋኔት የመሳሰሉትን ፀረፈንገስ ኬሚካሎችን መጠቀም ይቻላል፡፡

ሥዕል 45. በዲፕሎዲያ የተጠቃ የቴምር ዛፍ

6. ካህማጅ በሽታ (khamedj disease)
በሽታዉን አምጪዉ ተህዋሲያን ሞጊኔላ ስካቴ (Mauginiella scattae Cav.) በመባል
ይታወቃል፡፡ በሽታዉ አበባ በማራገፍ ከ30 -40 ኪ.ግ የሚደርስ የፍሬ ምርት በአመት
እንዲጠፋ ያደርጋል፡፡ በሽታዉ ሙቀትና እርጥበት ያለዉ አካባቢ ማለትም አበባዉ ከመከፈቱ
2-3 ወር በፊት ረጅምጊዜ ዝናብ ያለበት አካባቢ ለበሽታዉ አመች ሁኔታ ይፈጥራል፡፡
በሽታዉ በየአመቱ በአንድ ዛፍ ላይ በተደጋጋሚ ሊከሰት ይችላል፡፡
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የጥቃቱ ምልክቶች
አበባዉን የሚሸፍነዉ አካል (spathes) ላይ ቡኒ ወይም ቀይ ቡናማ ቀለም ይታያል፡፡
የበሽታዉ አምጭ ተህዋሲያን ወደ ዉስጥ በመዝለቅ አበባዉን በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ
ያጠፋዋል፡፡ በሽታዉ ሊተላለፍባቸዉ ከሚችሉት መንገዶች ዋንኛዉ በፖሊኔሽን ወቅት ወደ
ሴቴ በሚገባዉ የወንዴ ዘር አማካኝነት ነዉ፡፡
መከላከያ
-

የማሳ ፅዳት
አበባ ከማዉጣት አንድ ወር በፊትና ምርት ከተሰበሰበ በኋላ በበሽታዉ የተጠቁትን
አበባዎችና ስፓዞች ሰብስቦ ማቃጠል፤ ከዚያም በፀረ-ፈንገስ ለምሳሌ ቦርዶክስ
ሜክስቸር/ኮፐር (1/3)፣ሰልፌት ላይም (2/3) ሚክስቸር፣3% ዳይክሎን፣ 4% ቴራም
8ሌትር ለአንድ ቴምር ዛፍ ወይም ቤቦይልና ቱዜት 125ግራም/ሄክታር መርጨት

ሥዕል 46. በካህማጅ የተጠቃ የቴምር ስፓዝ ዉስጠኛ ክፍል

6. ፍሬ አበስባሽ (Fruit Rot)
በሽታዉን አምጪዉ ተህዋሲያን አስፒረጊለስ ኒጀር (Aspergillus niger) በመባል
ይታወቃል፡፡ በሽታዉ ከፍሬዉ ካህላል የእድገት ደረጃ ጀምሮ እስከ መጨረሻዉ የብስለት
ደረጃ የሚያጠቃ ሲሆን እንደ አየሩ እርጥበትና የዝናብ መጠን ጉዳቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ ወይም
ከቦታ ቦታ ይለያያል፡፡
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መከላከያ
· በአምባዛዉ መካከል ያለዉን መጨናነቅ በማስወገድ ማናፈስ ወይም የረጠቡ
ፍሬወች እንዲደረቁ ሁኔታዎችን ማመቻቸት
· ከካህላል የፍሬ እድገት ጀምሮ ፍሬዉ ዝናብ/እርጥበት እንዳያገኘዉ በወረቀት
አምባዛዉን መሸፈን፡፡

ሥዕል 47. የፍሬ አበስባሽ በሽታ የተጠቃ የቴምር ፍሬ

19.11.2. ተባይ
1. ነጭ ስኬል (White scale)
ይህ ተባይ ቴምር አምራች በሆኑ አካባቢዎች በስፋት የሚገኝ ሲሆን ወጣት ቴምሮችን (ከ2-8
ዓመት ዕድሜ) በከፍተና ደረጃ በማጥቃት ይታወቃል፡፡ ይሁን እንጂ ጥቃቱ ከፍተኛ ደረጃ ላ
በሚደርስበት ጊዜም ቢሆን ተክሉንም ይሁን ተቀጽላዎቹን አይገድልም፡፡

የጥቃቱ ምልክቶች
v እያንዳንዱ ተባይ ባለበት ቦታ ላይ ቀለም አልባ ቦታዎች ይታያሉ፡፡ ጥቃቱ
ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሲደርስም ቅጠሎቹ ወደ ቢጫነት ተቀይረዉ ያለ ዕድሜያቸዉ
ይሞታሉ፡፡
v ፍሬዉ ላይ የሚደርሰዉ ጥቃት በቀላሉ የሚለይ ሲሆን የተጠቃዉ ፍሬ ለገበያ ብቁ
አይሆንም፡፡
መከላከያ
ተባዮቹን የሚመገቡ ነፍሳትን በመጨመር፣ የተጠቁ ቅጠሎችን በማስወገድና አልፎ አልፎ
ደግሞ ሚኒራል ኦይል በወጣት ዛፎች ላይ በመርጨት ጥፋቱን መከላከል ይቻላል፡፡
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ሥዕል 48 (ሀ). በነጭ ስኬል ሙሉ ሙሉ በሙሉ የተጠቃ የቴምር ቅጠል
ሥዕል 48 (ለ). በነጭ ስኬል ሙሉ ሙሉ በሙሉ የተጠቃ የቴምር ፍሬ

2. ቀይ ስኬል (Red scale)
ይህ ተባይ በተለይ የቴምር ተባይ ተብሎ ሊጠቀስ የሚችል ቢሆንም የሚያደርሰዉ ጉዳት
ግን ከነጭ ስኬል ያነሰ ሊባል የሚችል ነዉ፡፡ ተባዩ ሁሉንም የተክሉ ክፍሎች የሚያጠቃ
ሲሆን ጥቃቱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ በሚደርስበት ወቅት በተለይ ቅጠሎችን እስኪሞት ሊያደርስ
ይችላል፡፡ ተባዩ እራሱን ከፀሃይ የሚያሸሽ በመሆኑ ብዙ ጊዜ የሚገኘዉ በቅጠሎችና የፍሬ
ግንዶች ስር ተደብቆ ነዉ፡፡ በመሆኑም ቅጠሎች ከስራቸዉ ካልተቆረጡ በስተቀር እንደ
ሌሎቹ ተባዮች በቀላሉ ለማየት አይቻልም፡፡
የጥቃቱ ምልክቶች
v የተጠቁ ቅጠሎች መሃሉ ጥቁርና ዙሪያዉ ግራጫማ በሆነዉ የተባዩ አካል በቀጭኑ
የሚሸፈኑ ሲሆን መሃል ላይ ጥቁር እንቁላል ቅረፅ ያለዉ ነገር መስሎ የሚታየዉ
እራሱ ተባዩ ነዉ፡፡
v ተባዩ በተናጠል ከእስፒል ጭንቅላት የማይበልጥ መጠን፣ ክብ ቅርፅና ከሀምራዊ
እስከ ጥቁር ቡኒ ቀለም ያለዉ ሲሆን በከፊል ወይም በሙሉ ተባዩ በሚመገብበት
ወቅት በሚያመነጨዉ ነጭ ሰም የተሸፈነ ነዉ፡፡
መከላከያ
Ø ስርጭቱን ለመግታት የተጠቁ ቅጠሎችን ቆርጦ ማቃጠል
Ø የተጠቁ ተቀጽላዎችን 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቀት ባለዉ የተዘጋ ቤት ዉስጥ ለ65
ሰዓታት ማስቀመጥ
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Ø እንደ ፋሮሳይምነስ አንኮራጎ (Pharoscymnus anchorago (Fairmaire)) ያሉ
የተባዩ የተፈጥሮ ጠላቶች መጠቀም
Ø ማላታየን (450 ግራም)፣ ፓራቲዮን (120 ግራም)፣ አልትራሳይድ ወይም
ዳይሜቶዌት መርጨት

ሥዕል 49 (ሀ). በቀይ ስኬል የተጠቃ የቴምር ቅጠል በመጀመሪያ ደረጃ ላይ
ሥዕል 49 (ለ). በቀይ ስኬል የተጠቃ የቴምር ቅጠል በመጨረሻ ደረጃ ላይ

3. ቦዉ ፋሩዋ (Bou Faroua)
ይህ ተባይ በአብዛኛዉ ፍሬን በማጥቃት የሚታወቅ ሲሆን በብዛት የሚታየዉ ባረጁ ወይም
እንክብካቤ በማይደረግላቸዉ ቴምሮች ላይ ነዉ፡፡ በተባዩ የተጠቁ ተባዮች የስኳር መጠናቸዉ
የሚቀንስ ሲሆን ለገበያም ብቁ አይሆኑም፡፡
የጥቃቱ ምልክቶች
v የቴምር ፍሬ ማፍራት እንደ ጀመረ ተባዩ እንቁላሉን በፍሬዉ ዉስጥ የሚጥል ሲሆን
ወዲያዉ ወደ ትልነት ተቀይሮ ፍሬዉን መመገብ ይጀምራል፡፡ የተጠቁ ፍሬዎችም
አሸዋ የሚመስሉ ነገሮችን በያዘ ድር ይሸፈናሉ፡፡
v ተባዩ በፍጥነት እየተራባ ሲመጣ የፍሬ መራገፍ ያስከትላል፡፡
v ተባዩ በብዛት የሚገኘዉ በአበባ አካባቢ ሲሆን በፍሬ ግንድ አካባቢም አልፎ አልፎ
ይገኛል፡፡
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መከላከያ
·

ከ100 ---150 ግራም ሰልፈር/ዛፍ መነስነስ ተባዩን ለመቆጣጠር ያስችላል፡፡

ሥዕል 50 በቦዉ ፋሩዋ የተጠቃ የቴምር ፍሬ

19.11. የምርት አሰባሰብና ድህረ-ምርት አያያዝ
ምርት መሰብሰብ የበሰለዉን የቴምር ፍሬ ከዛፍ ላይ የመለየት ሂደት ሲሆን እንደ ዝርያዉ
አይነት፤ ተለያዩ ዓይነቶች ፍሬ ይሰጣል፡፡ እነዚህ ልዩነቶች የሚታዩና የማይታዩ ናቸዉ።
የሚታዩ ምልክቶች ለምሳሌ የቴምር ፍሬ ቀለምና የአሰባሰብ ደረጃ፤ የማይታዩት ደግሞ
በፍሬዉ ዉሰጥ ያለዉ አማካኝ የዉሀና የስኳር መጠን እንዲሁም ኢንዛይሞች እንቅስቃሴን
ያጠቃልላል፡፡ የቴምር ፍሬ በሶስት የተለያዩ የእድገት ደረጃ ላይ ተሰብስቦ ለገበያ ሊቀርብ
ይችላል፡፡ ምርቱን መሰብሰቡ ምርጫ እንደ ዝርያዉ ባህሪ፣ የአካባቢዉ አየር ንብረትና
የገበያ ሁኔታ ይወሰናል፡፡ በአጠቃላይ የቴምር ፍሬ ሊሰበሰብባቸዉ የሚችሉ ሶስት የዕድገት
ደረጃዎች እንደሚከተሉት ናቸዉ፡፡
1 ካህላል (Khalal)፡- በዚህ ደረጃ ላይ የቴምሩ ፍሬ ለምግብነት የደረሰ ጠንካራና ደረቅ
በቀላሉ የሚኮረሸም ዓይነት ሲሆን ከ50-85% የሚደርስ የእርጥበት ይዘት አለዉ፡፡
ከለሩ ፈካ ያለ ቢጫ ወይም ቀይ ሲሆን ከፍተኛ የዉሃ መጠን ስላለዉ ቶሎ ለብልሽት
ሊዳረግ የሚችልበት ደረጃ ነዉ፡፡
2 ሩታብ (Rutab)፡- በከፊል ቡኒ ሲሆን ከ30-40 % የሚደርስ የእርጥበት ይዘት አለዉ።
ስጋዉ ለስለስ ያለ ሲሆን ቶሎ ለብልሽት የሚዳረግበት ደረጃ ነዉ፡፡
3 ታምር (Tamar)፡- ከብሩህ ቢጫነት እስከ ጥቁር ቡኒ የሚደርስ ከለር ይኖረዋል፡፡
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ከ25-10% አሊያም ከዚያ በታች የሚሆን የእርጥበት ደረጃ አለዉ፡፡ ስጋዉ በጣም
የበሰለና በቀላሉ ሊታኘክ የሚችል ሲሆን ከተለያዩ ነፍሳቶች ተጠብቆ ከተቀመጠ
ለረጅም ጊዜ ብዙም የተለየ እንክብካቤ ሳይደረግለት ሊቆይ ይችላል፡፡
የቴምርን ፍሬ ለመሰብሰብ ግንዱን ይዞ በመወዝወዝ ወደ መሬት መጣል በፍሬዉ ላይ
የሚታይና የማይታዩ ቁስለቶችን ስለሚፈጥር የምርት ጥራት መጓደልን ያስከትላል፡፡ ስለሆነም
ይህ አይነት የምርት አሰባሰብ ልምድ የሚመከር አይደለም፡፡ የቴምርን ፍሬ ለመሰብሰብ ግን
የተሻለዉ አሰራር ግን የፍሬዉን ተሸካሚ አምባዛ ከላይ በመቁረጥ ከመሬት ጋር ሳይነካካ
በቀጥታ የምርት ጥራት ሂደት ወደ ሚጠበቅበት ክፍል ማጓጓዝ ነዉ፡፡ ይህ የአሰባሰብ ሁኔታ
ተክሉ እየረዘመ በሚሄድበት ጊዜ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል፡፡ ሆኖም የተክሉ ቁመት ላይ
ሊደርስ የሚችል መሰላል መጠቀም የግድ ይላል፡፡
የቴምርን ፍሬ ለመሰብሰብ ልምድ ያለዉ ሰራተኛ፣ ዘመናዊ መሳሪያዎች እንደ አሉሚኒየም
መሰላል፣ ሰራተኞችን ከመኪና ላይ ሆነዉ ወደ ቴምሩ ዛፍ ጫፍ ላይ ሊያነሳ የሚችል መሳሪያ
ያስፈልጋል፡፡
በምርት መሰብሰቢያ ወቅት የሚዘንብ ዝናብ ከፍተኛ የሆነ የምርት ጥፋት ሊያስከትል
ስለሚችል አምባዛዉን ከሰም በተሰራ ወረቀት ወይም በናይለን ጨርቅ መሸፈን ይኖርበታል፡፡
በአፋር ብሄራዊ ክልል ምርት መሰብሰብ የሚጀምረዉ በሰኔ፣ ሀምሌና ነሀሴ ወራቶች ነዉ፡፡
ምርቱን መሰብሰብ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚጠይቅና በንፅህና መሰራት ያለበት ተግባር ነዉ፡፡
ምክንያቱም ከተሰበሰበ በኋላ የሚደረጉ ሂደቶች ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ ሊያሳድር ይችላል፡፡
ምርቱን በቀጥታ ምርት መሰብሰቢያ ዉስጥ በማድረግና አመቺ በሆኑ ማጓጓዣ ወደ ማሸጊያ
ክፍል ማስገባት ፍሬዉ በአፈርና በተለያዩ ተዋህሲያን ከመበከል ያድነዋል፡፡
ፍሬን መለየት
አምብዛናዉ የቴምር አመራረት ዘዴና ድህረ-ምርት ሂደት ባህላዊ መንገድን የተከተሉ ናቸዉ፡፡
ፍሬዉ ከተሰበሰበ በኋላ ገበያ እስኪደርስ የፍሬዉን ጤንነት ለመጠበቅ የሚደረጉ ነገሮች አሉ።
ከዚያ በፊት ግን በተለያዩ ምክንያቶች የተጎዱ ፍሬዎችን መለየት አስፈላጊ ነዉ፡፡ የበሰበሱ
የተጨማደዱ የተሸራረፉና ያልበሰሉ ፍሬዎችን ለይቶ ከወጡ በኋላ ማስወድ ወይም ለከብቶች
መኖነት ማዋል ያስፈልጋል፡፡ ይህ ሁኔታ የእርሻዉን ንፅህናን ለመጠበቅ ይረዳል፡፡
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ማጓጓዝ
በካህላል የእድገት ደረጃ ላይ የተሰበሰበ የቴምር ፍሬ አስፈላጊዉን ህክምና እንዲያገኝ
በቶሎ መድረስ ይኖርበታል፡፡ ፍሬዉ ሙቀት እንዳያገኘዉ ጠዋት መጓጓዝ ይኖርበታል፡፡
የሚጓጓዝበት ቦታ እሩቅ ከሆነ ማቀዝቀዣ መጠቀም ይመከራል፡፡

19.12. የፍሬዉን ጥራት ደረጃ ለማሻሻል የሚደረጉ ተግባሮች
1.

ማጨስ (Fumigation)

ፍሬዉ ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ ከተፈለገ ሙሉ በሙሉ ከተባይና የመሳሰሉት (የተባይ
እንቁላል፣እጭ) የፀዳ መሆን አለበት፡፡ ይህም የሚቻለዉ ምርቱ በማሸጊያ ቤት ዉስጥ
ወይም መስክ ላይ ሳለ ሚትል ብሮማይድ (CH3Br) የተባለ ጋዝ በማጨስ ተባዮቹ ፍሬዉ
ዉስጥ ሳይሞቱ እንዲወገዱ የሚያደርግ ዘዴ ነዉ፡፡ 30 ግራም ሚትል ብሮማይድ 1ሜ3 አየር
የሚሸፍን ሲሆን የጋዙ መጠን በማሸጊያ ቤቱ ስፋት ይወሰናል፡፡ ለዚህም ተግባር የሚፈጀዉ
ጊዜ ከ12-24 ሰዓታት ሲሆን የአካባቢዉ የሙቀት መጠን ከ16 0ሴ.ግ መብለጥ ይኖርበታል፡፡
ሚትል ብሮማይድ በማይገኝበት ቦታ ፎስፋይን መጠቀም ይቻላል፡፡
2.

ማስቀመጥና ማቀዝቀዝ (Storage and Refrigeration)

በማስቀመጫ ቤት ምርቱን ከተባይና ከተለያዩ ነፍሳቶች ንክኪ የተጠበቀ መሆን ይኖርበታል።
የማስቀመጥ ዋናዉ አላማ የምርቱ የጥራት ደረጃ ሳይለወጥ ማቆየት ነዉ፡፡ ምርቱ
የሚቀመጥበት የሙቀት መጠን የሚወሰነዉ ቀጣዩ ተግባር ወይም ገበያ ወቅት ከታወቀ በኋላ
ነዉ፡፡ የማስቀመጫ ሙቀት መጠን ከጭሱሱ ያለፉትን (የተረፉትን) ተባዮች የሚያጠፋና
የፍሬዉን የእርጥበት ደረጃ የማይቀንስ (ፍሬዉ እርጥብ ከሆነ) ወይም የሚጨምር (ፍሬዉ
ደረቅ ከሆነ) መሆን አለበት፡፡
በማስቀመጫዉ ዉሥጥ ያለዉ ቅዝቃዜ የፍሬዉን ከለርና እርጥበት ደረጃ የማይለዉጥ መሆን
አለበት፡፡
በአሁኑ ወቅት በአብዛኛዉ ጊዜ ምርቱን ለረጅም ጊዜ ማስቀመጥ እንዲቻል በ18 0ሴ.ግሬድ
የሙቀት መጠን መጠቀም ይመከራል፡፡ ይህ የመሉቀት መጠንም ለብዙዎቹ የቴምር ዝርያዎች
ተስማሚ መሆኑ ተረጋግጧል፡፡
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3. ማጠብ
ልክ እንደ ማንኛዉም የግብርና ምርት ዉጤቶች ቴምር በመስክ ላይ ለብዙ ነገሮች የተጋለጠ
ነዉ። አብዛኛዉን ጊዜ ቴምር በሚበቅልባቸዉ ቦታዎች አሸዋና አፈር የያዘ ነፋስ ስለሚነፍስ
ምርቱ በቀላሉ ከአፈርና አሸዋ ጋር ይነካካል፡፡ ሌላዉ ተባዮችንና በሽታዎችን ለመከላከል
የሚረጩ ኬሚካሎች ቀሪተ-አካል ሲሆን የወፎችና አንዳንድ ነፍሳት ዳሪ ምርቱን ሊበክል
ይችላል፡፡ ስለዚህ ከነዚህ ሁሉ ንክኪ የፀዳ ለማድረግ በንፁህ ዉሃ በሚገባ መታጠብ
ይኖርበታል፡፡
4. በደረጃ መለየት
ምርቱን በደረጃ መለየት በአይነት፣በመጠን፣በቀለምና በእርጥበት ደረጃቸዉ ተመሳሳይ
የሆኑትን ፍሬዎች በቀላሉ ለይቶ ለማሸግ ይረዳል፡፡ ይህም ሂደት ደረጃ 1 እና 2 በመባል
በሁለት ይከፈላል፡፡

ደረጃ 1
በዚህ ደረጃ ዉስጥ የሚከተሉት ልዩነቶች ይከናወናሉ፡· ደረጃ ኤ (Grade ‘A’):- ፍፁም ሆነዉ ከጉዳት የፀዱ ፍሬዎች የሚመደቡበት ደረጃ
ነዉ (Perfect Fruit)
· ደረጃ ቢ (Grade ‘B’):- የፍሬዉ ቆዳ ከስጋዉ የተለየ ወይም የተላጠ ፍሬ በዚህ
ምድብ ዉስጥ ይካተታል (Fruit with skin Separation)
· ደረጃ ሲ (Grade ‘C’): - ፍሬዉ ለፋብሪካ አገልግሎት ሊዉል የሚችል (Fruit
forpitting & for industrial Use)
· ደረጃ ዲ (Grade ‘D’): - የበሰበሱና የተጎዱ ፍሬዎች በዚህ ምድብ ዉስጥ
ይካተታሉ (Rotten & damaged Fruit)
ደረጃ 2
በዚህ ደረጃ የሚከናወነዉ ስራ በደረጃ ኤ (Grade ‘A’) የተመደቡትን ፍሬዎች የመለየት ተግባር
ነዉ፡፡ ይህ ተግባር የዉሃ ይዘታቸዉ ከ16-19% የሚሆኑትን ፍሬዎች በመመዘን የሚከናወን
ነዉ፡፡ በዚህ መሰረት
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Ø ከ23 ግራም በላይ የሚመዝኑትን ፍሬዎች (Jumbo) በሚለዉ ምድብ ዉስጥ
ሲገቡ
Ø ከ18-23 ግራም የሚመዝኑት ደግሞ ትልቅ (Large) በሚባለዉ ምድብ ዉስጥ
Ø ከ15-18 ግራም የሚመዝኑ መካከለኛ (Medium) በሚባለዉ ምድብ ዉስጥ
ይካተታሉ፡፡

ማሸግና ማጓጓዝ
ቴምር ከተሰበሰበ በኋላ የመጨረሻዉ ተጠቃሚ ጋር እስከሚደርስ ድረስ በቀላሉ ለመበላሸትና
በቶሎ በቶሎ ለአደጋ የተጋለጠ፤የጥራት ደረጃዉ በቶሎ የሚያሽቆለቁል ምርት እንደ መሆኑ
መጠን በገበያ ላይ የተሻለ ዋጋ ለማግኘት ፍሬዉ በአግባቡ ታሽጎና ጥራቱን ጠብቆ መጓጓዝ
ይኖርበታል፡፡ የተለያዩ አገሮች የተለያየ ዓይነት የአስተሻሸግ ምርጫ አላቸዉ፡፡ በአብዛኛዉ ጊዜ
የካርቶኑ (ሳጥኑ) ክብደት ምርቱ ጨምሮ 5ኪ.ግ ቢሆን በተጠቃሚዉ ዘንድ ተመራጭነት
አለዉ፡፡በተወሰኑ ሀገሮች በታሸገ ምርት ላይ የንግድ ምልክት የሚታተምበት ሲሆን
በተናጠልም ፍሬዉ በስስ ወረቀት ከተሸፈነ በኋላ የሚታሸግበት ሁኔታ አለ፡፡ በእያንዳንዱ
ካርቶን ላይ በዉስጡ የታሸገዉ ምርት ዓይነት፣ ብዛት፣የጥራት ደረጃ፣የዝርያዉን አይነትና
የእርሻዉን ስም የሚገልፅ መረጃዎች ይፃፋሉ፡፡ የቴምር ምርት ወደሚፈለግበት ቦታ በየብስ
ወይም በባህር ትራንስፖርት ሊጓጓዝ ይችላል፡፡

ሥዕል 51. የቴምር ምርት ወደ ማሸጊያ ቤት ሲጓጓዝ
ሥዕል 52. የቴምር ፍሬ በ5 ኪ.ግ ሳጥን ሲታሸግ
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የጎደሬ (Taro) አመራረትና አያያዝ

መግቢያ
ጎደሬ ከሥራሥር ሰብሎች አንዱ ነው፡፡
መገኛው ሐገሩ በግምት ህንድ ነው፡፡
ጎደሬ ወደ ምሥራቅ አፍሪካ የገባው በ2000 ዓመታት በፊት ነው፡፡
ወደ ኢትዮጵያ መቼና ማን እንዳስገባው አይታወቅም፡፡
በሀገራችን ጎደሬ የሚመረትባቸው ዋና ዋና ክልሎች ደ/ብ/ብ/ሕ/ክ፣ ኦሮሚያና
ቤንሻንጉል ጉምዝ ናቸው፡፡
በኢትዮጵያ በስፋት የሚመረተው በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል
ነው፡፡
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በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ ዋና ዋና የጎደሬ አምራች ዞኖች/ልዩ ወረዳዎች፡- ቤንች ማጂ፣ ከፋ፣
ሸካ፣ ዳውሮ፣ ወላይታ፣ ከምባታ ጠንባሮ፤ ጌዲዮ፣ ኮንታና የም
በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ እንደ መደበኛ የምግብ ሰብል የሚጠቀምበት ዞን፡- ቤንች ማጂ
በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ እንደ ደባል የምግብ ሰብል (costaple) የሚያመርቱ ዞኖች/ልዩ
ወረዳዎች፡- ካፋ፣ ሸካ፣ ዳውሮ፣ ወላይታ፣ ከምባታ ጠንባሮ፤ ኮንታና የም
በአሁኑ ወቅት በክልሉ በፍጥነት እየተስፋፋ ያለባቸው ዞኖች፡- ወላይታና ከምባታ
ጠንባሮ
ከስኳር ድንችና ከድንች ጋር ሲነጻጸር አማካይ ሀገር አቀፋዊ የምርት መጠንና
የመሬት ሽፋን ደረጃ፡- ከስኳር ድንች ቀጥሎ 2ኛ
ከስኳር ድንችና ከድንች ጋር ሲነጻጸር አማካይ ክልላዊ/በደብብሕክ የምርት
መጠንና የመሬት ሽፋን ደረጃ፡- 1ኛ
አገራዊ ሥርጭቱንና አጠቃቀሙን (expansion and utilization) የሚፈታተኑ
ተፈጥሯዊ ተግዳሮቶች፡- ካልሲየም ኦክሳሌት ክሪስታልን ጨምሮ ሌሎች ፋይቶ
ኬሚካሎችና ዝልግልግነት (mucilaginuosness)
ካልሲየም ኦክሳሌት ክሪስታልና ሌሎች ፋይቶ ኬሚካሎች ባህሪ፡- በሚገባ ካልበሰለ
አፍና ጎሮሮ መከርከር/መለብልብ
ጎደሬ ከሌሎች የሥራ ሥር ሰብሎች ጋር ሲነጻጸር ረዥም የድህረ-ምርት ዕድሜ
አለው፡፡
ስታርቹ በጣም ደቂቅ ነው፡፡
o በሰውም ሆነ በእንስሳት የምግብ አፈጫጭ ሥርዓት (digestive
system) ውስጥ በቀላሉ ይብላላል (98% digestive)፡በህጻናት የምግብ ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ዋነኛ
ግብአት ነው፡፡
ለምግብ አለርጂክ ለሆኑ ሕጻናትና የጨጓራ ሕመም (gastrointestinal disorder) ላለባቸው በሽተኞችም አማራጭ ምግብ
ነው፡፡
ጎደሬ፣ በቫይታሚኖች (ኤ፣ ቢ እና ሲ)፣ በሚንራሎች (ፎስፈረስ፣ ካልስየም, ዚንክ
ወዘተ) እና በፕሮቲን የበለጸገ ሰብል ነው፡፡
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ተስማሚ ሥነ-ምህዳር
እምብዛም የአፈር ዓይነቶችን አይመርጥም
ቀለል ባለ የሸክላ አፈር (well drained clay loam) የተሻለ ምርታማነት አለው፡፡
አንዳንድ ዝርያዎች ሌሎች ሰብሎች ሊለሙ በማይቻልባቸው የባከኑ መሬቶች ላይ
ይመረታሉ፡o በረግረጋማ ቦታ/ጨፌ ፣
o ሀይቅ/ባህር ዳርና
o የጨውነት ባህሪ ባላቸው የአፈር ዓይነቶች መልማት ይችላሉ፡፡
ጎደሬ ውሃ ወዳድ ነገር ግን አጠቃቀም ብቃቱ ዝቅተኛ ሰብል ነው፡፡
በአብዛኞቹ የዕድገት ደረጃዎች በተለይም በሚያኮርትበት ወቅት ሥርጭቱ
የተስተካከለ ከ1500-2500 ሚሜ የሚደርስ ዓመታዊ ዝናብ ማግኘት አለበት፡፡
ጎደሬ ከ 21-27 ዲ.ሴ ባለው የአየር ሙቀት ክልል የተሻለ ምርት ይሰጣል
ከባህር ወላል ከ800-2100ሜ ከፍታ ባላቸው የግብርና ሥነ-ምህዳራት የተሻለ
ምርት የሚሰጥበት ነው፡፡
ቦሎሶ 1 ከባህር ወለል በላይ ከ1000-2100ሜ ያለውን ከፍታ በሚሸፍን ሰፊ የሥነምህዳራት ክልል ተቀራራቢነት ያለው ከፍተኛ ምርት ይሰጣል፡፡

1.3. የአመራረት ቴክኖሎጂና አሰራሮች
1.3.1.

ተስማሚ ዝርያ

በአገራችን ከመሬት በታች (subterranean) እና በላይ (foliar) ባሉት ውጫዊ
ገጽታዎቻቸው (morphological characteristics) ጉልህ ተለያይነት ያላቸው (diverse)
በርካታ ነባር የጎደሬ ዝርያዎች ይገኛሉ፡፡
በቅርቡ ቦሎሶ-1፣ ደኑ እና ኪያቅ የተባሉ የተሻሻሉ ዝርያዎች ከተለያዩ የግብርና ምርምር
ማዕከላት ተለቀዋል፡፡
ደኑ እና ኪያቅ በጅማና አካባቢው እየተሠራጩ ሲሆን ቦሎሶ-1 ደግሞ በደቡቡ የአገሪቱ
ክፍሎች በከፍተኛ ፍጥነት በመስፋፋት ላይ የሚገኝ ነው፡፡
የጎደሬ ዝርያዎች በኮረት ቆዳ ቀለም ተለያነት አንጻር ነጭ፣ ሮዝና ሀምራዊ ተብሎ በሶስት ጎራ
የሚመደቡ ሲሆን በአገራችን አብዛኞቹ ዝርያዎች ነጭ የኮረት ቆዳ ቀለም ያላቸው ናቸው፡፡

ከውሃ መጠን ፍላጎት አንጻር ጎደሬ በሁለት ዓይነት የአመራረት ሥርዓቶች (production
systems) ይመረታል፡፡
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ረግራጋማ (flooded taro) የአመራረት ሥርዓት እና
ረግራጋማ ያልሆነ (upland taro) የአመራረት ሥርዓት
አንዳንድ ዝርያዎች ለምሳሌ፡- ቦሎሶ1 እና ሌሎች ነባር ዝርያዎች በሁለቱም ዓይነት
የእርጥበት ደረጃዎች ሊለሙ ይችላሉ፡፡

1.3.2. የዘር ዝግጅት
አምስት ዓይነት የዘር አማራጮችን (type of planting materials) በመጠቀም
ጎደሬን ማምረት ይቻላል፡፡
o ድፍን ኮረት፣
o ስንጥቅ ኮረት፣
o ቅጠላማ ተቀጥላ ኮረት፣
o ቅጠል አልባ ተቀጥላ ኮረት እና
o ሁሊ በመባል የሚታወቁ ናቸው፡፡
ሁሉም የጎደሬ የዘር ማራቢያ አማራጮች የየራሳቸው ዳካማና ጠንካራ ጎን አላቸው፡፡
1.

ድፍን ኮረት (whole corm)
ከሌሎቹ የጎደሬ ዘር ዓይነቶች ጋር
ሲነጻጸር ከፍተኛ ምርት ይሰጣል፡፡
ከፍተኛ የምግብ ክምችት ስላለው

በርከታ ተቀጥላ ኮረቶችን ያመነጫል፡፡
ተቀጥላ ተክሎች መሬቱን ቶሎ
ስለሚሸፍኑ አረምን የመቆጣጠር
ብቃታቸው ከፍተኛ ነው፡፡
የተሻለ ምርት የሚያስገኝ በመሆኑ
እንደ ምርት ብክነት ተደርጎ መወሰድ
የለበትም፡፡
ሥዕል 1 ድፍን ኮረት
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2. ስንጥቅ ኮረት (split corm)
ትልቅ የጎደሬ ኮረት (whole corm)
እንደ ግዝፈቱ መጠን በቁመት ለሁለት
ወይም ለአራት በቢለዋ እኩል ተሰንጥቆ
(longitudinally) የሚዘጋጅ የጎደሬ የዘር
ዓይነት ነው፡፡
አበቃቀሉ ዘገምተኛ ከመሆኑም በላይ
የሚያበቅላቸው ተክሎችም ጥንካሬ
የላቸውም፡፡
ልክ እንደ ሁሊ ለተዋሲያን ጥቃት
የተጋለጡ በመሆናቸው በቀላሉ
ይበሰብሳሉ፡፡

ሥዕል 2 ግማሽ ስንጥቅ ኮረት

ቁስላቸው እስኪደርቅ ለ2 ቀናት ያህል ደረቅና ቀዝቃዛ ቦታ ላይ መቆየት
ይኖርባቸዋል፡፡
3. ቅጠላማ ተቀጥላ ኮረት (Sucker)
ከጎደሬ የመሬት ውስጥ (Subterranean)
አካላት አንዱ ሲሆን በእናት ኮረት
(Mother corm) ላይ ተቀጥላ ሆኖ
የሚያድግና ከመሬት
በላይ የሚታይ ግንድ መሳይ አካል
(pseudostem) እና ቅጠሎች አሉት፡፡
አማካይ ክብደታቸው እንደ ዝርያና እንደ
አካባቢው ሁኔታ ከ100-500 ግራም ነው፡፡
ከአንድ እናት የጎደሬ ተክል የሚገኘው
የቅጠላማ ተቀጥላ ኮረቶች ቁጥር
በአብዛኞቹ ዝርያዎች ከቅጠል አልባ
ኮረቶች ይበልጣል፡፡
ሥዕል 3 ቅጠላማ ተቀጥላ ኮረት
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4.

ቅጠል አልባ ተቀጥላ ኮረት (Dormant
Cormel)
ከጎደሬ የመሬት ውስጥ (Subterranean)
አካላት አንዱ ሲሆን በእናት ኮረት
(Mother corm) ላይ ተቀጥላ ሆኖ
የሚያድግና ከመሬት በላይ የሚታይ አካል
የሌለው ነው፡፡
አማካይ ክብደቱ እንደ ዝርያውና እንደ
አካባቢው ሁኔታ ከ100-500 ግራም
ይሆናል፡፡
አንዳንድ ዝርያዎች ቅጠል አልባ ተቀጽላ
ኮረት ላይኖራቸው ይችላል፡፡
ቅጠል አልባ ተቀጥላ ኮረት የሚበዛባቸው
አብዛኞቹ ዝርያዎች ምርታማነታቸው
ዝቅተኛ ነው፡፡

ሥዕል 4 ቅጠል አልባ ተቀጥላ ኮረት

ቅጠል አልባ ተቀጥላ ኮረት ሙሉ በሙሉ
የሌላቸው የጎደሬ ዝርያዎችም አሉ፡፡
5.

15-20 ሴ.ሜ

ሁሊ (Hulli)
ርዝመቱ ከ1-2 ሳ.ሜ የሆነ በጎደሬ ኮረት
ከወደ አናቱ የሚገኘው ክፍል፣ ተያይዞ
ከሚገኘውና ርዝመቱ ከ15-20 ሳ.ሜ
ከሆነው ግንድ መሳይ አካል
(Pseudostem) ጋር ተቆርጦ የሚዘጋጅ
የዘር ዓይነት ነው፡፡
ዐቢይ ጠቀሜታው፣ ለዘር ማራቢያነት
የሚውለውን ኮረት ለምግብነት ለማዋል
የሚያስችል መሆኑ ነው፡፡

ሥዕል
5 ሁሊ5 ሁሊ
ሥዕል
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ከተዘጋጀ በኋላ በ2 ቀን ውስጥ ካልተተከለ በቀላሉ ሊበሰብስ የሚችል ስለሆነ
ወዲያው መተከል ይኖርበታል፡፡
እስከሚተከል ድረስ የተቆረጠበት ቁስል እንዲደርቅ ደረቅና ቀዝቃዛ ቦታ ላይ
ማቆየት ያስፈልጋል፡፡
ከጠቅላላ ርዝመቱ ከ1/3-2/3 ክፍል ወደ መሬት ውስጥ ገብቶ ቀጥ ብሎ እንዲቆም
ተደርጎ መተከል አለበት፡፡
ሁሊን በመጠቀም ሰፊ ማሳ በዘር መሸፈን የማይቻል በመሆኑ አገልግሎቱ በጓሮ
ደረጃ የተወስነ ነው፡፡
በቂ እርጥበት በሌለበት አፈር ቢተከል አይፀድቅም፡፡
ሁሊ የተወሰደባቸው ኮረቶች/ተቀጥላ ኮረቶች ለተዋሲያን ጥቃት የተጋለጡ
በመሆናቸው ወዲያው ጥቅም ላይ ካልዋሉ በአጭር ጊዜ ይበሰብሳሉ፡፡

1.3.3. የጎደሬ ዘር አመራረጥ
የተመሰከረለት ዝርያ
ምንጩ የተረጋገጠ
ከዘር ወለድ በሽታ ነፃ የሆነ
በሻጋታና ኔማቶድ ያልበሰበሰ፣ የበሰበሰ ዘር ካጋጠመ ሙሉ በሙሉ ማስወገድ
ወይም የበሰበሰውን ክፍል በንፁህ ቢላዋ በጥንቃቄ ቆርጦ መጣል
ቢቻል ተመሳሳይ የነፍስ ወከፍ መጠን ያለው (uniform in size) ዘር
ቅሪት መጋቢ ሥሮች የተወገዱበት
ከተከላ በፊት ነፋሻማና ፀሐይ ከማይደርስበት ቦታ የቆየ

1.3.4. የማሳ ዝግጅት
በሀገራችን ሁለት ዓይነት የጎደሬ ማሳ ዝግጅት ወቅቶች ይገኛሉ፡፡
የመጀመሪያው፣ መሬቱን በመስከረም ወር መጨረሻ ወይም ከጥቅምት ወር መግቢያ
ጀምሮ ከ4-5 ጊዜ ደጋግሞ በማረስ የሚያለሰልሱበት ነው፡፡
አፈሩ በደረቅ ወራት እርጥበቱን (residual moisture) ጠብቆ ይቆያል፡፡
እንደ ሠርዶ የመሳሰሉት አስቸጋሪ የአረም ዓይነቶች እንዲጠፉ የሚደረግበት ዘዴ
ነው፡፡
አርሶ አደሩ የበልግ ዝናብ ሳይጠብቅ ሰብሉን በደረቅ ወቅት ከታህሳስ ጀምሮ እስከ
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ጥር እንዲተክል የሚያስችለው ዘዴ ነው፡፡
ጎደሬው ሙሉ ዓመታዊ ዝናብ ያገኛል፡፡
ጎደሬው የአፈር ንጥረ ነገሮችን የሚጠቀምበትን በቂ ጊዜ ስለሚያገኝ ከፍተኛ ምርት
ይሰጣል፡፡
ሁለተኛው ወቅት፣ የማሳ ዝግጅቱ በደረቅ ወራት ይካሄዳል፡፡
እርሻው ጓል የሚበዛበትና እርጥበት የሌለበት ነው፡፡
የሰብሉ ምርታማነት ዝቅተኛ ይሆናል፡፡
ሆኖም ለሁለቱም የጎደሬ ተከላ ወቅቶች ተመራጭ የማሳ ዝግጅት ዘዴ ለጥ ያለ
መሬት (flat land) ነው፡፡

1.3.5. የዘር ወቅት
ጎደሬ በረግራጋማ መሬትና በመስኖ በመታገዝ የሚመረት ከሆነ በየትኛውም ወቅት
ሊተከል ይችላል፡፡
የጎደሬ ተከላ ወቅት እንደ የአካባበው ሊለያይ ይችላል፡፡
o መሬቱ ቀድሞ በመታረሱ በቂ የአፈር እርጥበት (residual moisture)
ባለው ማሳ ጎደሬው ከታህሳስ እስከ ጥር ባለው ደረቅ ወቅት ሊተከል
ይችላል፡፡
እንደ የአካባበው የበልግ ዝናብ ጠብቆ በመጋቢት ሊተከል ይችላል፡፡
የተከላው ወቅት፣ ጎደሬው በቂ ውሃ የሚያስፈልግበትን ወሳኝ ጊዜ (critical moisture
requirement period) ታሳቢ ተደርጎ መከናወን ይኖርበታል፡፡

1.3.6. የዘር መጠን
የጎደሬ ዘር መጠን/የተከላ ርቀት የሚወሰነው በዝርያ ዓይነት፣ በአፈር ለምነት፣ በአፈር
እርጥበት፣ በጎደሬ ኮረት ግዝፈት፣ በአመራረት ዓላማና በመሳሰሉት ነው፡፡
ቦሎሶ-1 ያለ ማዳበሪያና ፍግ የተሻለ ምርት የሰጠበት ርቀት 50 ሳ.ሜ (በተክል
መስመሮች መኸል) X 50 ሳሜ (በተክለ መስመሮች ውስጥ ባሉት ተክሎች መኻል)
ነው፡፡
ይሁን እንጂ ቦሎሶ1 ሰው ሠራሽ ወይም የተፈጥሮ ማዳበሪያ በመጠቀም የሚመረት
ከሆነ ተንሰራፍቶ ስለሚያድግ 75 በ 60 ሳ.ሜ የተከላ ርቀት ያስፈልገዋል፡፡
በአጠቃላይ ለዘር የሚያስፈልገው የጎደሬ ኮረት መጠን በሄ/ር ከ25-30 ኩ/ል
ይሆናል፡፡
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1.3.7. አዘራር/አተካከል
ጎደሬ እስከ 30 ሳ.ሜ ጥልቀት ያለው ጉድጓድ ተቆፍሮ ሲተከል የተሻለ ምርት
ይሰጣል፡፡
በሰፋፊ ማሳዎች ተገቢው ርቀት ተጠብቆለት በበሬ ቦይ ከተዘጋጀ በኋላ ቦዩ
ውስጥም ተገቢውን ጥልቀት ጠብቆ ጉድጓድ ይቆፈራል፡፡
ዘሩ በጉድጓዱ ውስጥ ቀጥ አድርጎ ወይም አንጋዶ በማቆም ከተከላው በኋላ ዘሩን
በበቂ አፈር መሸፈን ያስፈልጋል፡፡

1.3.8. የሰብል ፈረቃ
ጎደሬ የመሬትን ለምነት አሟጦ ከሚጠቀሙ ተክሎች ጎራ ይመደባል፡፡
በመሆኑ በተከታታይ ዓመታት በተመሳሳይ ማሳ ላይ መትከሉ በመጠንም ሆነ
በጥራት ደረጃው እጅግ ዝቅተኛ የሆነ ምርት እንዲሰጥ የሚያደርግ በመሆኑ የግድ
የመሬትን ለምነት ከሚጠብቁ እንደ አደንጓሬ፣ባቄላ፣ አተርና የመሳሰሉ ሰብሎች
ጋር ተፈራርቆ መተከል ይኖርበታል፡፡

1.3.9. የሰብል ስብጥር
ጎደሬ ቀጥተኛ ብርሀን (full intensity of
sunlight) ሲያገኝ ከፍተኛ ምርት የሚሰጥ
ሰብል ቢሆንም ቀጥተኛ ብርሀን በሌለበት
(defused light) ሁኔታ ማለትም በጥላ
ውስጥም አጥጋቢ ምርት ይሰጣል፡፡
ሥዕል 6 ከበቆሎ ጋር በስብጥር የተተከለ
ጎደሬ

በመሆኑም ከበቆሎ፣ ከእንሰት ችግኝ፣ ከቦሎቄ፣
ከፍራፍሬ ዛፎችና ከመሳሰሉት ጋር በስብጥር
ሊተከል ይችላል፡፡

1.3.10. የውሃ አጠቃቀም/መስኖ አጠቃቀም
ጎደሬ ውሃ ወዳድ በመባል የሚታወቅ ሰብል ሲሆን በአገራችን በአብዛኛው
የሚለማው የዝናብ ውሃን በመጠቀም ነው፡፡
ሰብሉ ውሃ በሚተኛበትና በረግረጋማ መሬት ላይ ሌሎች ሰብሎች ሊለሙ
የማይችሉባቸውን የአፈር ባህሪያት ተቋቁሞ አጥጋቢ ምርት ይሰጣል፡፡
ጎደሬ ዝቅተኛ የአፈር እርጥበት ባለበት ሁኔታ ብሎም ድርቅ በሚከሰትበት ጊዜ
ምርታማነቱ በእጅጉ ይቀንሳል፡፡
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ከተለያዩ የመስኖ አማራጮች የተገኘውን በመጠቀም መሬቱ በቂ እርጥበት
እንዲኖረው ተደርጎ መጠኑ ከ 25 አስከ 30 ሚ.ሜ የሚደርስ ውሃ በሳምንት ቢያንስ
አንድ ጊዜ ማጠጣት ያስፈልጋል፡፡
ይህም ጎደሬው ከበቀለበት ጊዜ ጀምሮ ቢያንስ እስከ ስድስት ወር መቀጠል
ይኖርበታል፡፡

1.3.11. ኩትኳቶ/ማስታቀፍ
ጎደሬ እንደ አፈሩ እርጥበት መጠንና እንደ ዘሩ አጎነቋቆል ሁኔታ ለመብቀል ከአንድ
እስከ ሦስት ወር ሊፈጅበት ይችላል፡፡
የመጀመሪያ ኩትኳቶ ልክ ዘሩ መብቀል እንደ ጀመረ ይካሄዳል፡፡
ቀጥሎም በመጠኑ አፈር በማስታቀፍ እንደ አፈሩ ሁኔታ በወር ወይም በሁለት ወር
ልዩነት ከ2-3 ጊዜ ይኮተኮታል፡፡
በመጨረሻም ከተተከለ ከ5-6 ወር ባለው ጊዜ ውስጥ ከ10-15 ሳ.ሜ ከፍታ ባለው
አፈር ይኖርበታል፡፡

1.3.12. የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም
1.3.12.1. የተፈጥሮ ማዳበሪያ
በአገራችን አንዳንድ አርሶ አደሮች ጎደሬ ለማምረት በተለይም በጓሮ ደረጃ ከፍተኛ
መጠን ያለው የተፈጥሮ ማዳበሪያ ይጠቀማሉ፡፡
እንደ ቦሎሶ1 የመሳሰሉ አንዳንድ የጎደሬ ዝርያዎች ከፍተኛ መጠን ያለው የተፈጥሮ
ማዳበሪያ የሚፈልጉ (highly responsive) በመሆናቸው ምርታማነታቸውም
በዚያው ልክ የሚጨምር ነው፡፡
በእያንዳንዱ የተከላ ጉድጓድ ከተከላ ቀን አንድ ወር አስቀድሞ ቢያንስ 500 ግራም
የተፈጥሮ ማዳበሪያ በመጨመር ከአፈር ጋር ማደባለቅ ይኖርበታል፡፡
1.3.12.2.ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ
ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ በተለይም ናይትሮጅንና ፎስፎረስ የጎደሬ ምርታማነትን
በመጨመር ይታወቃሉ፡፡
በሌላው ዓለም በሰፋፊ እርሻዎች የናይትሮጂንና የፎስፎረስ ማዳበሪያዎችን
በእያንዳንዱ ተክል ጎን በመጨመር (side dressing) ጎደሬን ማምረት የተለመደ
ነው፡፡
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በሄ/ር እስከ ሁለት ኩ/ል ዩሪያ ዘሩ ከተተከለ በኋላ በ5ኛ፣ በ10ኛና በ15ኛው
ሳምንት እኩል ከፋፍለው ይረጫሉ፡፡
በአገራችንም በአንዳንድ የጎደሬ አምራች አካባቢዎች መጠኑ በምርምር ያልተደገፈ
ቢሆንም ዩሪያ የሚጠቀሙ አርሶ አደሮች ይገኛሉ፡፡
ሆኖም አብዛኛው አርሶ አደራችን ጎደሬ ለማምረት ሰው ሠራሽ ማደባሪያ
አይጠቀምም፤ የምርምር ግኝትም የለም፡፡
1.3.13. የሰብል ጥበቃ
አረም ቁጥጥር
የጎደሬ ምርት ከ50-85% ሊቀንስ እንደሚችል ጥናቶች ይጠቁማሉ፡፡
የጎደሬ ተክል በይበልጥ በአረም የሚጠቃበት ጊዜ ከሁለት እስከ አምስት ወር ገደማ
ባሉት የተክሉ የመጀመሪያዎቹ የዕድገት ደረጃዎች፤ ቀጥሎም በስድስተኛ ወሩ
ገደማ ያጠቃዋል፡፡
የጎደሬ አረምን በእጅ በመንቀል፣ በኩትኳቶና እንደ ግራሞክሶንና ግላይፎሴት
የመሳሰሉ ፀረ-አረም ኬሚካሎችን በመጠቀም መቆጣጠር ይቻላል፡፡
በተለያዩ የሰብሉ የዕድገት ደረጃዎች ከ3-4 ጊዜ ደጋግሞ በመኮትኮት ነው፡፡
ሰብሉ መብቀል እንደ ጀመረ ጀምሮ አንዱ ኩትኳቶ የግድ ተከላው ከተካሄደ
ከስድስተኛው ወር በኋላ መሆን ይኖርበታል፡፡
1.3.13.1. በሽታ መከላከል
በዓለም የጎደሬን ተክል የሚያጠቁ በርካታ የበሽታ ዓይነቶች በተለያዩ የዓለም
ክፍሎች ተመዝግበዋል፡፡
ከጎደሬ በሽታዎች ከፍተኛ ጥቃት በማድረስ የሚታወቀው phytopthora
colocaciae የሚል ሳይንሳዊ ስያሜ በተሰጠው ሻጋታ መንስኤ የሚከሰት ቡናማ
የጎደሬ ቅጠል ቁስል (Taro Late Blight) በሽታ ነው፡፡
በሽታው በመጀመሪያ የጎደሬን ጠና ጠና ያሉ ቅጠሎችን ያጠቃል፡፡
ምልክቱ በመጀመሪያ ውሀ የቋጠሩ ቡናማ ቁስለቶች በቅጠሉ ላይኛው በኩል
(upper surface) አለፍ አለፍ ብለው በነቁጥ (spot) መልክ መከሰት ነው፡፡
በመቀጠል ከቁስለቶቹ ጥርት ያለ ቢጫ ፈሳሽ መመንጨት ይጀምራል፡፡
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ሥዕል 7 ቡናማ የጎደሬ ቅጠል በሽታ ምልክቶች

ቁስለቶቹ ከ10-20 ቀናት ባለው ጊዜ ውስጥ እየጠቆሩና እየሰፉ ይሄዱና እርስ
በርሳቸው በመገጣጠም በመጨረሻም ቅጠሉ ሙሉ በሙሉ እንዲከስም ያደርጋሉ፡፡
በሽታው ወደ ተክሉ ታችኛው አካል በመዛመት የቅጠል ተሸካሚ አካላትን
(petiole) እና የግንድ መሳይ አካል (pseudostem) አቃፊዎችን (leaf sheath)
ጭምር ያበሰብሳል፡፡
የጎደሬውን ቅጠሎች በአጭር ጊዜ ውስጥ በእጅጉ ስለሚቀንስ የተክሉ
ምርታማነት ከ30-50% ይቀንሳል፡፡
የአንድ ጤናማ የጎደሬ ተክል የቅጠል ብዛት በአማካይ ሰባት ሲሆን በዚህ ዓይነቱ
በሽታ የተጠቃ ተክል የሚኖረው የቅጠል ብዛት በአማካይ ከ2-4 አይበልጥም፡፡
በሽታው በይበልጥ የሚጎዳው የሲኒ ቅርጽ ቅጠል ያላቸውን ዝርያዎች ነው፡፡
ምክንያቱም እንዲህ ዓይነቶቹ ዝርያዎች በዝናብ ጊዜ ውሀ ስለሚያቁሩ ለበሽታው
አምጭ ተዋስያን መራባት ዓይነተኛ ማረፊያ ስለሚሆኑ ነው፡፡
ከ95% በላይ የሚሆኑ የአገራችን የጎደሬ ዝርያዎች በቡናማ የጎደሬ ቅጠል ቁስል
(phytopthora colocaciae) የተጠቁ ናቸው፡፡
ቡናማ የጎደሬ ቅጠል ቁስል (Taro late blight) መከላከያ ዘዴ

ከፍተኛ መጠን ያለው ፍግ እንደ ማዳበሪያነት መጠቀም
ከበሽታ የፀዳ ዘር መጠቀም
በተበከለ ማሳ በተከታዮቹ ጥቂት ዓመታት ጎደሬን መልሶ ያለመትከል/ሰብል
ፈረቃ መጠቀም
በበሽታ የተበከሉ ተክሎችን ከማሳ ውስጥ ማስወገድ
ሰፋ ያለ የተከላ ርቀት መጠቀም
ጎደሬን ከሌሎች ሰብሎች ጋር አሰባጥሮ መትከልና የመሳሰሉት ናቸው፡፡
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1.3.13.2. ነፍሳት/ተባይ መከላከል
እስከ ቅርብ ዓመታት ድረስ በአገራችን የጎደሬ ተባይ ተከስቶ አያውቅም፡፡
በቅርቡ ክሽክሽ በአገራችን በተለይም በደቡቡ የጎደሬ አምራች አካባቢዎች ዋነኛ
የጎደሬ ተባይ ሆኖ ታይቷል፡፡
ክስተቱ የሚታየው የዝናብ ዕጥረት ረዘም ላለ ጊዜ በሚቆይባቸው ወቅቶች ነው፤
ክሽክሽን የመከላከያ ዘዴ፦

ከተቻለ ተጨማሪ የመስኖ ውሀ መጠቀም፣
ጎደሬን ከሌሎች ሰብሎች ጋር አሰባጥሮ መትከል፣
ጎደሬን በአግሮ-ፎረስትሪ ሥርዓት ውስጥ ማስገባት

1.4. የምርት አሰባሰብ እና ድህረ-ምርት አያያዝ
1.4.1.

የምርት አሰባሰብ
የጎደሬ ምርት መሰብሰቢያ ወቅት እንደ ዝርያውና እንደ አካባቢው ሁኔታ
ይለያያል፡፡
በረግራጋማ አካባቢ የሚመረቱ ዝርያዎች (flooded taro) ምርታቸው ከተከላ ቀን
አንስቶ ከ12-15 ወር ባለው ጊዜ ይሰበሰባል፡፡
ከረግራጋማ አካባቢ ውጪ (upland taro) ያሉ ዝርያዎች ምርታቸው ከ9-12 ወር
ባለው ጊዜ ይሰበሰባል፡፡
በአገራችን የጎደሬ አብቃይ አካባቢዎች የጎደሬ ምርት በዋናነት የሚሰበሰበው
የተክሉ አብዛኞቹ ቅጠሎች በሚከስሙበት ጊዜ ነው፡፡
ጎደሬ በቂ እርጥበት እስካገኘ ድረስ ዕድገቱን አያቋርጥም
o

ዓመቱን ሙሉ ዝናብ በሚያገኙ አካባቢዎችና ረግራጋማ ቦታዎች ላይ
ከምርት መሰብሰቢያ የዕድገት ደረጃ ላይ መድረሱን በቀላሉ ለመለየት
የሚያስችሉ ግልፅ ምልክቶች ላይኖሩ ይችላሉ፤
ይህም የምርቱን አሰባሰብ ጊዜ አደናጋሪ ያደርገዋል፡፡

እንደ ቦሎሶ1 የመሳሰሉ ዝርያዎች ማኮረት ከጀመሩበት ጊዜ አንስቶ በየትኛውም
የዕድገት ደረጃ ለምግብነት ሊውሉ የሚችሉ በመሆናቸው ትክክለኛው የምርት
ወቅት ሳይጠበቅ ምርታቸው እንደ አስፈላጊነቱ ተሰብስቦ ጥቅም ላይ ሊውሉ
ይችላሉ፡፡
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በአንዳንድ አካባቢዎች የምግብ ዕጥረት ሲከሰት አባወራው ጎላ ጎላ ያሉትን ተቀጥላ
ኮረቶች ብቻ ከለግላጋ እናት ተክል (young plant) በጥንቃቄ በመነጠል መጠኑ
አነስተኛ የሆነ ምርት ለዕለታዊ የቤት ውሥጥ ፍጆታ የሚሰበስብበት ዘዴም
(systematic harvesting) አለ፡፡
የጎደሬ ተክል የምርት መሰበሰቢያ የዕድገት ደረጃ (maturity) መድረሱ ከሚረጋገጥባቸው
ዘዴዎች አንዳንዶቹ፡የዋናው ኮረት ስፋት ከወደ አናቱ ጠበብ ማለት ሲጀምር
የተክሉ ቅጠሎች ወደ ቢጫነት ሲቀየሩ እና
የቅጠል ተሸካሚው አካል (petiole) ብሎም የተክሉ ቁመት ማጠር ሲጀምር
ነው፡፡

1.4.2. የድህረ-ምርት አያያዝ
የጎደሬ ምርት ከተሰበሰበ በኋላ በደረቅ፣ ቀዝቃዛና ነፋሻማ ቦታ ላይ መከማቸት
ይኖርበታል፡፡
የጎደሬ ድህረ-ምርት ዕድሜ በይበልጥ የሚወሰነው በምርት አሰባሰብና አጓጓዝ ጊዜ
በሚደረገው ጥንቃቄ ላይ ነው፡፡
የቆሰሉ ኮረቶች ለተዋሲያን ጥቃት በቀላሉ የተጋለጡ በመሆናቸው ምርቱ
በሚሰበሰብበትና በሚጓጓዝበት ጊዜ እንዳይቆሳስል ከፍተኛ ጥንቃቄ መደረግ
አለበት፡፡
ዋናው ኮረት ከተቀጥላ ኮረቶቹ ጋር እንደ ተያያዘ በጥንቃቄ ተነቅሎ ሳይገነጣጠል
ወደ ማካማቻው መወሰድ ይኖርበታል፡፡
የጎደሬ ምርት በዝናብ ቀን መሰብሰብ የለበትም፡፡
ምርቱ በዝናብ ቀን ከተሰበሰበ ወደ መደበኛ ማከማቻ ቦታ ከመጓጓዙ በፊት ለጥቂት
ቀናት ነፋሻማ ቦታ ላይ ማቆየት ያስፈልጋል፡፡

1.5. ክሮፕ ካለንደር/የጎደሬ አመራረት የጊዜ ሠሌዳ
ክሮፕ ካለንደር ማለት አምራቹ ህብረተሰብ እንደ የአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ
በዓመቱ ውስጥ ለየትኛው ሰብል ምን ዓይነት የግብርና ተግባራት መቼ መከናወን
እንዳለበቸው የሚጠቁም የጊዜ ሰሌዳ ነው፡፡
በአረካና እና አካባቢው ለጎደሬ አመራረት ሊያገለግል የሚችል የጊዜ ሰሌዳ
በሰንጠረዥ 1.1 ተመልክቷል፡
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2009

ሰንጠረዥ 1.1. በአረካና አካባቢው ለጎደሬ አመራረት ሊያገለግል የሚችል የጊዜ ሰሌዳ
(ለበልግና መኸር ወቅቶች)
ተቁ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ተግባራት
ተስማሚ ዝርያ መምረጥ
ዘር ዝግጅት
ማሳ ዝግጅት
መትከል
ውሃ/መስኖ መጠቀም
ኩትኳቶ/ማስታቀፍ
ማዳበሪያ መጨመር
የአረም ቁጥጥር
በሽታና ተባይ መከላከል
ምርትመሰብሰብ
ድህረ-ምርት ተግባራት
የኢኮኖሚያዊ አዋጭነት
ጥናት

መ

ጥ
X

X

X

ህ
X
X
X

ታ

ጥር

የ
X
X

X

X
X

X

X

ወር
መጋ

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

ሚ

ግ

ሰ

ሐ

ነ

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

1.6. የኢኮኖሚያዊ አዋጭነት ጥናት
የኢኮኖሚያዊ አዋጭነት ጥናት መካሄድ ያለበት ከመሬት ዝግጅት ጀምሮ እስከ ምርት
መሰብሰብና ማጓጓዝ ድረስ ያሉ የተለያዩ ወጪዎችን በማካተት ሲሆን፤ ለአጠቃላይ ግንዛቤ
ይረዳ ዘንድ ሊካተቱ የሚገባቸው ዋና ዋና ወጪዎች ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል፡፡ ለምሳሌ፡
- በአረካ አካባቢ (በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ ወላይታ ዞን) በአንድ ሄክታር ማሳ ቦሎሶ 1 በመባል
የሚታወቀውን የጎደሬ ዝርያ ለማምረት ኢኮኖሚያዊ አዋጭነቱ ምን ያህል እንደሆነ ለማወቅ
የሚያስችል ጠቋሚ ጥናት በሰንጠረዥ 1.2 ተመልክቷል፡፡
ሰንጠረዥ 1.2. በአረካ አካባቢ (በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ ወላይታ ዞን) በአንድ ሄክታር ቦሎሶ 1
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ብዛት

የአንዱ
ዋጋ(ብር)

ሄ/ር

1

2000

2000

ማሳ ዝግጅት

የበሬ
ጉልበት

16

100

1600

3

ዘር

ኩ/ል

35

200

7000

4

ማዳበሪያ

ኤን ፒ ኤስ

ኩ/ል

2.0

1526.52

3053.04

ዩሪያ

ኩ/ል

1.5

1109.83

1664.75

5

ፀረ-ተባይ

ብር

-

-

-

6

ዘር ወደ ማሳ ማጓጓዝ

ብር

10

35

350

7

ዘር መትከል

ብር

15

35

525

8

አረምና ኩትኳቶ

ብር

2

1000

2000

9

ተክሎቹን በአፈር ማስታቀፍ

ብር

1

1000

1000

10

ምርት መሰብሰብ

ብር

1

1000

1000

11

የምርት መያዣ ጆንያ/ሸራ

ብር

10

350

3500

12

ከማሳ ላይ ምርት መጫን

ብር

3

350

1050

13

ምርት ከማሳ ወደ ማከማቻ ማጓጓዝ

ብር

4

350

1750

14

ምርት ማራገፍ

ብር

3

350

1050

15

የማከማቻ ቦታ ኪራይ

ወር

3

500

1500

16

የጥበቃ ሠራተኛ ክፍያ

ወር

3

750

2250

17

ምርት ወደ ገበያ ለማጓጓዝ መጫን

ብር

3

350

1050

18

ምርት ወደ ገበያ ማጓጓዝ

ብር

10

350

1050

19

ምርት ማራገፍ

ብር

2

350

700

20

የወለድ ወጪ

ብር

-

-

3409.3

21

የጠቅላላ ወጪ ድምር

ብር

-

-

37502.09

22

በምርት ትመና በሄ/ር የተገኘ ጠቅላላ ምርት

ኩ/ል

350

23

የምርቱ ጠቅላላ ሽያጭ ዋጋ

ብር

350

210

73500.00

24

ገቢው ለወጪው ሲካፈል

ብር

-

-

1.95

ተ.ቁ

የወጪ/የገቢ/የአዋጭነት አርእስት

ሥፍር

1

መሬት መከራየት

2

ጠቅላላ
ዋጋ(ብር)

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2

2.1.

2009

የሀረግ ቦዬ (Yam) አመራረትና
አያያዝ

መግቢያ

ያም መነሻ ቦታው ሩቅ ምስራቅ ሆኖ ወደ ምዕራቡ ዳርቻ በቀላሉ ሊሰራጭ ችሏል፡፡ ከዚያም
ያለ ምንም ተፅዕኖ ወደ ምስራቅና ምዕራብ ንፍቀ ክበባት ሊስፋፋና በተለይም በሀሩር ክልል
በሰፊው ሊመረት ችሏል፡፡ በዓለም ደረጃ በዋነኛነት ምዕራብ አፍሪካ ለተለያዩ የያም ዝርያዎች
አምራችነት ይታወቃሉ፡፡ የሀረግ ቦይ በተለያዩ ሀገሮች ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፋይዳ
አለው፡፡ ለምሳሌ በምዕራብ አፍሪካ በአካባቢ ባህል የያም ክበረ-በዓል ቀን በአመት አንድ
ጊዜ ይዘጋጃል፡፡
በጥናት እንደ ተረጋገጠው በአንድ ግራም የያም ሥር ውሥጥ በትንሹ 2 ፐርሰንት የሚሆነው
ሰውነት ገንቢ ወይም የፕሮቲን ይዘት አለው፡፡ ይሁን እንጂ በአንድ ግራም የያም ሥር ውሥጥ
ቢያንስ 110 ካሎሪ ማግኘት ይቻላል፡፡ የቅባትና ሶዲየም ይዘቱ አነስተኛ ቢሆንም ያም በውስጡ
እንደ ፖታሲም፣ ማንጋኒዝ፣ ቲያሚንና ቃጫ ያሉትን ማዕድናትንና ቪታሚኖችን ይይዛል፡፡
ከሁሉም በላይ የማጭድ ቅረፅ ያለውን የደማነስ በሽታ ሊከላከል የሚችል ቲዮሲያነት የተባለ
ንጥረ-ነገረ አለው፡፡
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ያም በሀይል ሰጭ ምግብ ይዘቱ እጅግ በጣም ይታወቃል፡፡ ከሌሎች የምግብ ሰብሎች ጋር
ሲነጻጸር ይህ ሰብል ወቅት ሳይጠብቅ ዓመቱን ሙሉ ሊመረትና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል
የሰብል ዓይነት ነው፡፡የያም ሥር ተቀቅሎ፣ ተጋግሮ፣ ተጠብሶ፣ ወዘተ ለምግብነት ሲውል የስሩ
ቆዳው ደግሞ ለምግብ ማቅለሚያ ይውላል፡፡ ተከታትፎ የደረቀው የያም ስር ለተለያዩ ምግቦች
በተለይም አይስክሬም፣ ኬክ፣ ብስኩቶችና የመሳሰሉትን ለማዘጋጀት ይጠቅማል፡፡
አብዛኛዎቹ የስራስር ሰብሎች ከሚታወቁባቸው ባህሪያት አንዱ ከማሳ ከተሰበሰቡ በኋላ ቶሎ
መበላሸታቸው ነው፡፡ ይሁን እንጂ ያም ከማሳ ተቆፈሮ ከወጣ በኋላ እንደ አካባቢው የአየር
ጸባይና አያያዝ ሁኔታ ሳይበላሽ እስከ ሰባትና ከዚያ በላይ ወራት ሊቆይ ይችላል፡፡
በኢትዮጵያ ከሰብሉ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ከሚያበረክተው
አስተዋጽዖ በተቃራኒው የመሬት ሽፋን አነስተኛ ከመሆኑም ባሻገር በጣም ውስን በሆኑ
አካባቢዎች ብቻ ይመረታል፡፡ በሄክታር የሚገኘውም የምርት መጠን ከሌሎች ሀገሮችና
ከምርምር ማዕከላት ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ ነው፡፡ ይህም የተከሰተው ምናልባት አምራች አርሶ
አደሮች የተሟላ የማምረቻ ፓኬጅ ባለ መተግበራቸውና የክህሎት ክፍተት በመኖሩ ሊሆን
ይችላል፡፡ ስለሆነም የግብርና ባለሙያዎችንና አምራች አርሶ አደሮችን ለማሰልጠን ይቻል
ዘንድ ይህ የማምረቻ ፓኬጅ ተዘጋጅቷል፡፡

2.2. ተስማሚ ስነ-ምህዳር
ከፍታ፡ ከባህር ወለል በላይ ከ1200-1960 ሜትር
የአፈር ዓይነት፡ አሸዋ ቀመስ ሸክላማ አፈር (የኮምጣጤነት መጠኑ ከ4.5-6.5 የሆነ)
ይሁን እንጂ የመትከያ ጉድጓዱ በትክክል ተዘጋጅቶ አስፈላጊ ፍግ ወይም ኮምፖስት
ከተደረገበት በማንኛውም አፈር ላይ ያም ምርት ይሰጣል፡፡
የሙቀት መጠን፡ ከ25-32 ዲ.ሴ በሆኑ ቦታዎች ሁሉ ቢመረት ከፍተኛ ምርት
ይሰጣል፡፡
የአፈር ዕርጥበት መጠን፡ ውኃ የማይቋጥር አፈር ይመረጣል፡፡
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የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

2.3. የአመራረት ቴክኖሎጂና አሰራሮች
2.3.1. ተስማሚ ዝርያ
በሀገር ደረጃ ሶስት ዝርያዎች ተለቀዋል፤ ዝርያዎቹ የተለያዩ የአየር ንብረትና የአፈር አይነት
ይፈልጋሉ (ሰንጠረዥ 2.1)
ሠንጠረዥ 2.1. የተሻሻሉ የያም ዝርያዎች
የዝርያው ስም

ተስማሚ
ከፍታ(ሜ)

የተለቀቀበት
ዓ.ም

ምርት (ኩ/በሄ/ር)

የዘር መጠን
(በቁጥር)

ተስማሚ
አካባቢ

በምርምር
ማሳ

በአርሶ
አደር ማሳ

ወናጎ
(Aw004/00)

1200-1800

2008

370

250

12500

ሀዋሳ፣ ወናጎ፣
አረካና
ተመሳሳይ

ላሎ(BRC7C)

1200-1960

2012

314.6

227

5000053333

ባኮ፣ ጉቴ ጽግ
እና ተመሳሳይ

ቡልቻ(BRC8S)

1500-1960

2012

664.5

460

5000053333

ባኮ፣ ጉቴ ጽግ
እና ተመሳሳይ

2.3.2. የችግኝ /የዘር ዝግጅት
ያም ጠቅለል ባለ መልኩ የሚባዛው የሚበላውን ስር/ኮረት ቆራርጦ በመትከል ነው ፡፡ ይሁን
እንጂ እንደ ማንኛውም ስራስር ስብል ያምም በዘር ሊራባ ይችላል፡፡
አራት ዓይነት የማባዣ መንገዶች አሉት፡
1. የተቆራረጠ ስር አዘገጃጀት፡
ዋነኛው የማባዣ መንገድ ነው፤
የተቆራረጠውም ስር ሴት ወይም ቁርጥራጭ በመባል ይታወቃል፤
አንዷ ቁራጭ ከ400-500 ግራም ክብደት ይኖራታል፤
ቁርጥራጩ ሲዘጋጅ ላይኛው ቆዳ እንዳይላጥ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ፤
ከተከላም በፊት በጥንቃቄ በደረቅ ሳር ጠቅልሎ በመቅበር እንቡጦቹ በቅድሚያ
እንዲበቅሉ ማድረግ፤
ያልበቀሉ ቁርጥራጮች ቢተከሉ ሊበሰብሱ ወይም በአፈር ውስጥ ተባይ በቀላሉ
ሊጠቁ ይችላሉ፡፡
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የስራስር ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
የቅድመ ተከላ ብቅለት ዘዴ
ከአንድ ትልቅ የያም ስር ሶስት የተለያዩ ዓይነት ቁርጥራጮች ሊዘጋጁ ይችላሉ፡፡ የመጀመሪያው
ከአናት የሚዘጋጅ ሲሆን በጣም ተመራጩ የቁርጥራጭ ዓይነት ነው፡፡ ሁለተኛው ደግሞ
ከመካከለኛው ክፍል የሚዘጋጅ ሲሆን ሶስተኛው ከጭራው/ከጫፉ የሚዘጋጅ ይሆናል፡፡
ቅድሚያ እንዲበቅል ቁርጥራጮችን ግድግዳዎቹ በደረቅ ገለባ በተለበጠ ጉድጓድ
ውስጥ መቅበርና በገለባ መሸፈን፤ ጉድጓዱ የሚዘጋጀው በጥላ ስር መሆን አለበት፡፡
ወይም በጥላ ስር ቆሻሻ፣ ድንጋይና አረሞችን በማስወገድ በገለባ በመጠቅለል
ማስቀመጥ
ለቅድመ ማብቀያነት የምንጠቀማቸውን ቁርጥራጮች በየአይነታቸው ማስቀመጥ
(አናት፣ መሀልና፣ ጫፍ)
የማብቀያ መደቡ/ጉድጓዱ በሳምንት ቢያንስ ሁለት ጊዜ አብዛኛው ቁርጥራጭ
እስኪበቅል ድረስ ውኃ ማጠጣት፤
ሲበቅሉ እንቡጦችን ወደ ላይ ወይም ወደ ጎን በማስተኛት መትክል፤
ሙሉ የሚበላውን የያም ስር ለዘርነት መጠቀም ይቻላል፡፡
2. እውነተኛ ዘር፡ ጥሩ የማባዣ መንገድ አይደለም፤የዝርያ መዳቀል ስለሚኖር የማይፈለጉ/
ለየት ያሉ ዝርያዎች ሊበቅሉ ይችላሉ፡፡
3. ግንድ ቆርጦ መትከል፡ ከመሬት ከፍ ብሎ ያለውን ግንድ/ሀረግ ክፍል ከ6-8 ሳ.ሜ ርዝመት
በመቆራረጥና እንደ ጂብሪሊክ አሲድ ባሉ ስር በሚያስወጡ ኬሚካሎች ውስጥ
በመንከርና እስከሚያቆጠቁጡ ድርስ በማብቀያ ሳጠን ውስጥ በማድርግ እንደ ዘር
መጠቀም፤
4. ቲሹ ካልቸር፡ ውድ ቢሆንም በላቦራቶሪ ከበሽታ የጸዱ ዘሮችን ማግኘት ያስችላል፡፡
2.3.3. የመደብ /ማሳ ዝግጅት
ያም ጥሩ የመሬት ዝግጅት ይፈልጋል፡፡
መሬቱን ከ25-30 ሴ.ሜ ጥልቀት መቆፈር ወይም ማረስ፣
ፍግ መጨመር፣ መከስከስና ማለስለስ ፣
ከተከላ በፊት የተከላ ጉድጓድ ማዘጋጀትና ፍግ ወይም ብስባሽ ጨምሮ ማቆየት
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2.3.4. የዘር ወቅትና የተከላ ርቀት
የዘር ወቅት
ሀዋሳ፣ ወላይታና አካባቢው፡ ጥቅምትና ህዳር
ባኮ፣ ጅማና አካባቢው፡ መጋቢት ሚያዝያ
የተከላ ርቀት፡
ሀዋሳና አካባቢው፡ 100 ሴንቲ ሜትር በ80 ሴንቲ ሜትር በቦይና በተክሎች መካከል
ባኮና አካባቢው፡ 70-80ሴንቲ ሜትር በ 25 ሴንቲ ሜትር በቦይና በተክሎች መካከል
ጅማና አካባቢው- 90 ሳ.ሜ በ 45 ሳ.ሜ በቦይና በተክሎች መካከል
የተከላ ጥልቀት፡ 10 ሳንቲ ሜትር
የድጋፍ እንጨት መትከል፡
ያም በባህሪው ተጠምጣሚ ሀረግ ስለሆነ በቂ የጸሐይ ብርሃን እንዲያገኝና ተገቢውን ምርት እንዲሰጥ
ሀረጉ የሚጠመጠምበትን የድጋፍ እንጨት መትከል እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው፡፡
1. አንድ እንጨት ለአንድ ተከል፡

ሥዕል 8፡ ለያም የድጋፍ እንጨት መትከልና ማስተሳሰር (ፎቶ፡ ከሙሉነህ ታምሩ)

2. ፒራሚዳል ድጋፍ፡

ሥዕል 9፡ ፒራሚዳል ድጋፍ
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3. መጠምጠሚያ ሽቦ፡

ሥዕል 10፡ መጠምጠሚያ ሽቦ ድጋፍ

2.3.5.

የዘር መጠን (በቁርጥራጭ ቁጥር)
ሀዋሳና አካባቢው፡ 12500

ጅማና አካባቢው፡ 24691
ባኮና አካባቢው፡ 50000-53333

2.3.6. አዘራር/አተካከል
ያም በሶስት በተለያዩ መንደዶች ይተከላል፡፡
የመጀመሪያው ለጥ ባለ መሬት መደብም ሆነ ጉብታ ሳያበጁ መትከል
ሁለተኛው በክትር ሲሆን ሶስተኛው ደግሞ ከፍ ባለ መደብ ወይም ጉብታ ላይ መትከል
ናቸው፡፡
በኢትዮጵያ በጣም የተለመደውና እየተተገበረ ያለው ከፍ ባለ መደብ ላይ
ቁርጠራጮችን መትከል ነው፡፡

2.3.7. የሰብል ፈረቃ
ደጋግሞ በአንድ መሬት ላይ ያም ማምረት ለበሽታና ነፍሳት ተባይ ጥቃትያጋልጣል፤
እዳሪ መሬት ላይ ከሌሎች ሰብሎች ሁሉ በመጀመሪያ ዙር ይተከላል፤
የአፈር ለምነት እንዲሟጠጥ ያደርጋል፤
ከተለያዩ ጥራጥሬ፣ ብዕር፣ አገዳ እና አትክልት ሰብሎች ጋር በማፈራረቅ ማምረት ተገቢ
ይሆናል፡፡
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2.3.8. የሰብል ስብጥር
ያም ለምርት ለመድረስ ረዘም ያለ ጊዜ (ከ6-10 ወራት) ይወስዳል፤
የተከላ ርቀቱም ሰፋ ያለ ነው፤
ፈጥነው የሚደርሱ ሰብሎችን እንደ ኦቾሎኒ፣ቦሎቄ፣ ስኳር ድንች ፣ የተለያዩ
አትክልቶችን ፣በቆሎ፣ የተለያዩ ጥራጥሬዎችን አሰባጥሮ መትከል ይቻላል፡፡
ግን ያሙ እያደገ ሲሄድ የፀሃይ ብርሃን ይጋርዳል፤ ሌሎች ሰብሎች ላይ ይጠመጠማል፡፡
እያደገ ሲሄድ ግንዳቸው ጠንካራ ከሆኑ እንደ በቆሎ ካሉ ሰብሎች ጋር ማሰባጠር፤

ሥዕል 11፡ የያምና በቆሎ ስብጥር

2.3.9. የውሃ አጠቃቀም/መስኖ አጠቃቀም
በኢትዮጵያ ያም ሙሉ በሙሉ በዝናብ ይመረታል፤
ግን የአፈር እርጥበትን ለመጠበቅ የተለያዩ መንገዶችን አርሶ አደሮች ይጠቀማሉ፡፡
ዋና ዋናዎቹ ጉዝጓዝና ብስባሽ መጠቀም ናቸው፡፡
ድርቅ የመቋቋም ባህሪ ቢኖረውም በተለይም ከ14-20 ሳምንታት ባሉ ጊዜያት ብዙ
ውኃ ይፈልጋል፡፡
ስለዚህ የደረቅ ወቅት ከ3-4 ወራት ለሚራዘምባቸው አካባቢዎች በመስኖ ውኃ መደገፍ
እጅግ በጣም አስፈላጊ ይሆናል፡፡
በሳምንት አንዴ ከተሰጠ በቂ ነው ፡፡
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2.3.10. ኩትኳቶ/ማስታቀፍ
የያም ሥር በቀላሉ እንዲያድግና የአፈር ጥንካሬ የስሩን ውፍረት እንዳይገታው ያደርጋል፡፡
በአፈር ውስጥ የአየር ዝውውር እንዲኖር ያደርጋል፡፡
ከፍተኛ ምርት ያስገኛል፡፡
የአረምን ክስተትና ጥቃት መቆጣጠር ያስችላል፡፡
ሰብሉ ከተተከለ ከሁለት እስከ ሶስት ወራት ባሉ ጊዜያት ቢያንስ አንዴ መኮትኮትና
ማሳቀፍ ያስፈልጋል፡፡
ሰብሉ በአነስተኛ የዕድገት ደረጃና የድጋፍ እንጨት ካልተተከለለት የማሳቀፉን ስራ
በእንስሳት በሚጎተቱ መሳሪያዎች ማድረግ ይቻላል፡፡
ሰብሉ ካደገና የድጋፍ እንጨት ከተተከለለት የእጅ መሳሪያዎች እንደ አካፋና ዛቢያ
የመሳሰሉት መጠቀም ያሻል፡፡
ለጸሐይ የተጋለጡትን የያም ኮረቶች/ስሮች በመከታተል ማሳቀፍ

2.3.11. የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም
2.3.11.1. የተፈጥሮ ማዳበሪያ
በከፍተኛ ደረጃ ጥቅም ላይ እየዋለ ይገኛል ፤
ምርት ይጨምራል፤ የመሬት ዕርጥበት መጠንና አረምን ይቆጣጠራል፤
እንደአፈሩ ሁኔታ ከ10-40 ቶን በሄክታር ይጨመራል፤
ብስባሹ ከተከላ በፊት በእርሻ ወቅት ከአፈር ጋር በደንብ ተደርጎ ይደባለቃል፤
ወይም በተከላ ወቅት ከቁርጥራጩ ስር ይደረጋል፡፡

2.3.11.2. ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ
ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ከመጠቀማችን በፊት በአፈር ውስጥ ያለውን የንጥረ ነገር
መጠን ማወቅ፤
122 ኪሎ ግራም ኤን ፒ ኤስ 98ኪሎ ግራም ዩሪያ መጨመር፤
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የዳፕ ማዳበሪያ በተከላ ወቅት ሲደረግ ዩሪያ ለሁለት ተከፈሎ ሰብሉ ከተተከለ
ሁለትና ስድስት ወር በኋላ ይጨመራል፤
በማንኛውም ጊዜ ሰው ሰራሽ ማዳበሪያዎች ሲጨመሩ ከተክሉ ከ15-20ሳ.ሜ መራቅ
አለባቸው፡፡
2.3.12. የሰብል ጥበቃ
2.3.12.1. አረም ቁጥጥር
አረሞች በያም ሰብል ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ያደርሳሉ፤
በተለይም በመጀመሪያዎቹ ከ6-8 ሳምንታት ባሉ ጊዜያት በጣም ይጎዳል፤
የመጀመሪያ ማሳቀፍ፡ ከተተከለ/ከበቀለ ከአንድ እስከ አንድ ወር ተኩል፤
ሁለተኛውን ኩትኳቶና አረም ከሁለት እስከ ሁለት ወራት ተኩል ባለው ጊዜ
ይረጋል ፡፡
ዋና ዋና የአረም መቆጣጠሪያ ዘዴዎች
መኮትኮቻና ዶማ በመጠቀም ከተተከለበት ጊዜ አንስቶ በ3ኛው፣ በ8ኛውና በ12ኛው
ሳምንታት የአረም ማስወገዱን ስራ ማከናወን፣
ስነ ህይወታዊ የአረም መቆጣጠሪያ ዘዴ፡ በተክሉ መሀከል ያሉትን ክፍት ቦታዎች
በሌሎች ሰብሎች መሸፈን፤
ቅድመ ተከላ የፀረ-አረም ኬሚካሎችን መጠቀም (ክሎራሜቤን (Chloramben)
እና (ዲዩሮን (Diuron)) ከ1-3ኪ.ግ. በሄክታር መጠቀም፤
የተቀናጀ የአረም መቆጣጠሪያ ዘዴን መጠቀም ፤
2.3.12.2. በሽታ መከላከል
አንትራክኖስ (Anthracnose)፡ በሻጋታ የሚመጣ በሽታ ሲሆን በቅጠል ላይ
ትንንሽ ጥቁር-ቡኒ ነጠብጣብ በመፍጠር ይታወቃል፡፡
አንዳንድ ጊዜ ትንንሾቹ ነጠብጣቦች ይገናኙና የተቃጠለ ቅጠል ይፈጥራሉ፡፡
በሽታው እየጠነከረ ሲሄድ ቅጠሉ ሙሉ በሙሉ ሊሞት ይችላል፡፡ ቀስ በቀስ
በሽታው ወደ ግንዱ በመዛመት ይገድላል፡፡
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በሀገራችን ብዙ የምርምር ስራዎችና የተገኙ ውጤቶች ባይኖሩም በሽታን በተለያዩ
ባህላዊና ዘመናዊ መንገዶች መከላከልና መቆጣጠር እንደሚቻል አንዳንድ ጥናቶች
ያመለክታሉ፡፡ እነዚህም፡1.

ከተከላ በፊት ለተከላ የተዘጋጀውን ቁርጥራጭ በፀረ-ሻጋታ መድኃኒት ማሸት፤

2.

ከበቀለ በኋላ የፀረ-ሻጋታ ኬሚካል መርጨት፤

3.

ጤናማ ሰብል ማግኘት ይቻል ዘንድ የአፈር ለምነት መጠበቅና አስጠጊ አረሞችን
ማጥፋት፤

4.

በበሽታው ተጠቅተው የወዳደቁ ቅጠሎችና ሌሎች የሰብል አካላትን ከማሳው
ውስጥ ማጽዳት፤

5.

ሰብል ማፋራረቅና ማሰባጠር በተለይም ከበቆሎ ጋር ማሰባጠር በሽታ አምጭ
ተዋሲያን ከያም ቅጠል ርቀው እንዲሄዱ ያደርጋል፤

6.

የነፋስ መከላከያ/መግቻ በንፋስ መምጫ አቅጣጫ መትከል፤

7.

ዘወትር ማሳዎችን በመጎብኘት በበሽታው የተጠቁትን ነቅሶ ማስወገድ፤

ሥዕል 12: የያም አንትራክኖስ በሽታ ምልከት

ሌሎች በሽታዎች
ቡናማ ነጠብጣብ የሚፈጥሩ ከርቩላሪያና(Curvularia)
ተደራራቢ ቡናማ ክብ መስመር የሚሰሩ ስከለሮቲየም (Sclerotium)
የያምን ስር የሚያጠቃው፡ ሥር አበስብስ ተብሎ ይታወቃል፡፡
አምጭ ተዋሲያን፡ ባክቴሪያ ሲሆኑ፤
የሚያጠቃው የዕድገት ደረጃ፡ ሰብሉ ተሰብስቦ ጎተራ ውስጥ ከገባ
በኋላ ነው፡፡
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2009

መተላለፊያ መንገድ፡ ነፍሳት፣ ተባይና የእርሻ መሳሪያዎች ናቸው፡፡
በዚህ በሽታ የተበከለ ስር በጣም መጥፎና ጠንካራ ጠረን
ይኖረዋል፡፡

ሥዕል 13፡ የያም ሥር አበሥብስ በሽታ

ቫይረስ
የቫይረስ ዓይነቶች፡ቅጠል አወይብ እና ያም ፖቲይ ቫይረስ፣ ኩኩሞ ቫይረስ፣ ያም
ባሲሊፎርም ቫይረስ፣ ፖትክስ ቫይረስ፣ እና ሌሎችም፤
ዳይሰኮሪያ ሮቱንዳታ የተባለው ዝርያ ዳይስኮሪያ አላታ ከተባለው ዝርያ ይልቅ
በጣም በቫይረስ በሽታዎች ይጠቃል፡፡
በክሽክሽና የትኋን ዝርያ ባላቸው ሚሊባጎች አማካይነት ይዛመታል፡፡
የቫይረስ በሽታ መድኃኒት ባይኖረውም አስተላላፊ ነፍሳትን መቆጣጠር የበሽታውን
ጥቃት በሰፊው ይቀንሳል፡፡

ሥዕል 14፡ የያም ቅጠል አወያቢ ቫይረስ

ኔማቶድ (Nematode)
በዓይን የማይታዩ ትል መሰል ተዋስያን ናቸው፤
በተክሎች አካል ወይም በአፈር ውስጥ ይኖራሉ፤
በያም ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያስከትላሉ፡፡
የተለያዩ ዝርያዎች አሉት፡
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1.

ስር አቋሪ/አጎርብጥ ኔማቶድ፡ በያም የላይኛው ቆዳ ላይ እባጭ ይፈጥራል፡፡ አንዳንድ
ጊዜ ትናንሽ ኮረቶች ወይም ስሮች እጅብ ብለው ከዋናው ስር ጋር በመገናኘት
እንዲፈጠሩ ያደርጋል፡፡

2. የያም ኔማቶድ፡ በያም ስር ሽፋን ላይ ስንጣቆ ይፈጥራል፤ ከእናት ተክል ጋር
የተገናኘውን ቦታ በጣም ይጠቃል፡፡ ከስንጣቆ ስር ቡናማ ቁስለት ይፈጥራል፡፡
2.3.12.3. ነፍሳት/ተባይ መከላከል
ቅጠል አርግፍ ትላትሎች፡ የቢራቢሮ ዝርያዎች ሲሆኑ ከፍተኛ ጉዳት ያስከትላሉ፡፡

ሥዕል 15፡ የያም ቅጠል አርግፍ ትላትሎች/Caterplars

የያም ቢራቢሮ፡

ጉዳት የሚያስከትለው የእድገት ደረጃ ዕጭ ነው፤ ሥር በመሰርሰር
በተለይም በመጀመሪያዎቹ አራት የጎተራ ማስቀመጫ ወራት ከፍተኛ
ጉዳት ያስከትላል፡፡

ሥዕል 16፡ ከግር ወደ ቀኝ እናትና ዕጭ የያም ቢራቢሮ

የያም ነቀዝ፦
በጣም ጥልቅ ቀዳዳ በመፍጠር ከተከላ እስከ ምርት መሰብሰቢያ ድርስ ያጠቃል፤
ውድመት የሚያስከትለው ጉልምስ ነቀዝ ነው፡፡
ዕጩ የሚያድገው ያምን ተጠግተው በሚበቅሉ ሌሎች ተክሎች( ለምሳሌ ሳር) ላይ
ወይም በያም ስር ውስጥ ነው፡፡
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የተቀናጀ ተባይ መቆጣጠሪያ ዘዴ የዚህን ተባይ ጥቃት ለመከላከል ይጠቅማል፡፡

ሥዕል 17፡ ከግራ ወደ ቀኝ ዕጭ፣ ኩብኩባና እናት የያም ነቀዝ

የተቀናጀ የነፍሳት/ተባይ መቆጣጠሪያ ዘዴ
ባሕላዊ ዘዴ፡ ዋና ዋና ባህላዊ የያም ነቀዝ መቆጣጠሪያ ዘዴዎች
1.

መሬት ማቆየት ከሌላ ሰብል ጋር ማፈራረቅ፤

2.

ወቅቱን ጠብቆ ምርት መሰብሰብ፤

3. አስጠጊ ካልሆኑ ሰብሎች ጋር አሰባጥሮ ማምረት፤
4. ምርት ከተሰበሰበ በኋላ ተረፈ ምርቶችን ሰብስቦ ማቃጠል፤
5. ጎልማሳ የያም ነቀዝ እንዳያገኘው በተከላ ወቅት ቁርጥራጩ ጠለቅ ተደርጎ
እንዳይቀበር መጠንቀቅ፤
6. በ51ዲ.ሴ የፈላ ውኃ ውስጥ ለ35 ደቂቃ ለተከላ የተዘጋጀውን ቁርጥራጭ
መንከር
ኬሚካላዊ የመቆጣጠሪያ መንገዶች፡
ለ15 ደቂቃ በፀረ-ነፍሳት ተባይ ኬሚካል መንከር ወይም በጸረ ተባይ ኬሚካሎች
ማከም፤
ፍሪንፎስ ሚታይል(አክተሊክ) አሊያም ማላታይን የሚባሉ የፀረ-ተባይ
ኬሚካሎችን ከተከላ በፊት በጉድጓድ ውስጥ መጨመር፤
ሚሊባግ (Mealybug)
አደገኛና ከፍተኛ ውድመት የሚያስከትል ተባይ ነው፤
የሚያጠቃው ጎተራ ውስጥ ነው፤
ከስሩ መነሻ ላይ ነጭ ጥጥ መሳይ ነገር በመፍጠር ያጠቃል፡፡
ይህ ተባይ ሙሉ በሙሉ የስሩን እንቡጥ በመግደል ለዘር እንዳይውል ያደርጋል፡፡
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ሥዕል 18፡ የያም ሚሊባግ

የያም ሚሊባግ መቆጣጠሪያ መኝገዶች፡
የተጠቁ የሰብል ክፍሎችን በጥንቃቄ ቆርጦ ማስወገድና ማቃጠል፤
የጥቃት መጠኑ እየጠነከረ ሲሄድ የተጠቁ ቅርንጫፎችን ከአበባ በፊት ማስወገድ፤
ጉለምስ(Adult) ሚሊባግ የሚገኝበትን ቦታ ለይቶ በፈሳሽ ዘይት ማቃጠል ወይም
ፈሳሽ ሳሙና መርጨት ያስፈልጋል፡፡
የያም ሥር መጣጭ ተባይ (Yam scale):
ነጫጭ ሆነው የያምን ስር አንዳንድ ጊዜ ሙሉ በሙሉ ሊሸፍኑ ይችላሉ፡፡
የሚከሰቱትም ሰብሉ ተሰብስቦ ጎተራ ውስጥ ከተከተተ በኋላ ነው::
የስሩ ጥራት እንዲቀንስና የመብቀል ችሎታውም እንዲያሽቆለቁል ከማድረጉም
ባሻገር ጨርሶ እንዳይበቅል ያደርጉታል፡፡

ሥዕል 19፡ የያም ስር መጣጭ/ስክል ኢንሰክት

ምስጥ (Termites) ፡
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ከተከተተ በኋላ ነው፡፡

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

ሥዕል 20፡ በምስጥ የተጠቃ የያም ሥር

2.4. የምርት አሰባሰብ እና ድህረ-ምርት አያያዝ
2.4.1. የምርት አሰባሰብ
ያም ለምርት ከ6-10 ወር ባለው ጊዜ ውስጥ ይደርሳል፤
መድረሱ የሚታወቀው ቅጠሎቹ ሲወየቡ/ቢጫ መልክ ሲኖራቸው ወይም ግንዱን
ጨምሮ ሲደርቁ ይሆናል፡፡
ገጀራ፣ ዶማ ፣ገሶ ፣ ወይም ሹል እንጨት በስሩ ዙሪያ ያለውን አፈር ለማላቀቅ
ይጠቅማሉ ፡፡
በስሩ አካባቢ ያለው አፈር በትክክል ከተወገደ በአንድ ጊዜ በጥንቃቄ ግንዱን ወደ
ላይ በመሳብ ተክሉን በመንቀል ተፈላጊውን ምርት መሰብሰብ ይቻላል፡፡
ከብረት ይልቅ ከእንጨት የተሰሩ መሳሪያዎች ይመረጣሉ፡፡
በሰፊው ባይታወቅም በዘመናዊ መልኩ በምርት መሰብሰቢያ ማሽኖች የያምን ስር
መሰብሰብ ይቻላል፡፡
አንዴ ሙሉ በሙሉ ወይም ሁለቴ ሊሰበሰብ ይችላል፡፡
የመጀመሪያው ከተተከለ ወይም ከበቀለ ከ5-6 ወራት ባለው ጊዜ ይካሄዳል፡፡
ሁለተኛው ደግሞ የመጀመሪያው በተቆፈረ ከ3-4 ወር በኋላ ይቆፈራል፡፡
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2.4.2. የድህረ-ምርት አያያዝ
ማገገሚያ
የማገገሚያ ጊዜ ከዕናት ተክል የተላቀቀበት የያም ስር ጠንካራ ልባስ በመፍጠር
ቁስሉ የሚያጠግግበት ጊዜ ነው፡፡
የማገገሚያውም ስርዓት የሚካሄደው የአየር የሙቀት መጠን ከ 29-32ዲ.ሴ እና
የአየር እርጥበት መጠኑ ከ 90-96% ለ4-8 ቀናት በማስቀመጥ ይሆናል፤
ወይም በከፍተኛ ሙቀት (40ዲሴ) ለ24 ሰዓት ማስቀመጥ፤
2.4.2.1. ማጽዳት
የያም ሥር እንደ ተሰበሰበ ውኃ መጠቀሙ አንዳንድ በሽታ የሚያስከትሉ ጀርሞች
እንዲራቡ ስለሚያደርግ በውኃ ማጽዳት አያስፈልግም፡፡
ለዚህ ተግባር ቢላዋ ወይም ስንጥቅ እንጨት መጠቀም ይቻላል፡፡
ስሩ ለስላሳ እንዲሆን አንዳንድ መጋቢ የሆኑ ትናንሽ ስሮችም ጭምር መወገድ
አለባቸው፡፡
ማከማቸት/መጋዘን
ሶስት ሁኔታዎች መሟላት አለባቸው፤ ነፋሻ ቦታ፣ አነስተኛ ሙቀትና የዘወትር
ክትትል
ያም የሚከማችበት ቦታ የሙቀት መጠኑ ከ12-15ዲ.ሴ ውስጥ ብቻ ሆኖ እንዲቆይ
ያስፈልጋል፤
የሙቀት መጠኑ ከተጠቀሰው በታች ከሆነ በቅዝቃዜ ይጠቃል፤
ሥሩን የምናከማችባቸው ቦታዎች/መጋዘኖች ስሩን ማጎንቆል የሚያበረታቱ መሆን
የለባቸውም፡፡
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ሥዕል 21፡ የያም ማስቀመጫ መንገዶች

2.4.3. የያም የምግብ ይዘትና ለጤና ያለው አስተዋጽኦ
2.4.3.1.

የምግብ ይዘት

ሠንጠረዥ 2.2. የያም ኮረት/ስር የምግብ ይዘት
የንጥረ ነገር ይዘት

በ100 ግራም ውስጥ ያለው መጠን

ካሎሪ

118

ቅባት

0.2 ግራም

ኃይል ሰጭ

28 ግራም

ገንቢ(ፕሮቲን)

2 ግራም

ቨታሚን ኤ

3%

ቪታሚን ቢ-6

12 %

ቪታሚን ሲ

28

ካልሲየም

1%

ፖታሲየም

816ሚግ

ማግንዚየም

5%

ብረት

3%
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2.4.3.2. ለጤና ያለው ጠቀሜታ
ያም በጣም ጥሩ የሀይል ሰጭ ምግብ ምንጭ ሲሆን እስከ 118ግራም ካሎሪ ከ100
ግራም ስር ይገኛል፤
በውስጡ ያለው ቃጫ የሆድ ድረቀት ይከላከላል፡ ይቀንሳል፣ በአንጀት ውስጥ ሊከሰት
የሚችል ካንሰር ይከላከላል፤ የደም ስኳር መጠን ይቀንሳል፤
ስሩ በከፍተኛ ደረጃ ቪታሚን ቢ፣ ሪቦፍላቪን፣ ፎሌት፣ ፋንቶተኒክና ኒያሲን ይይዛል፤
እነሱም የሰውነት ኡደቶችን ያስተካክላል፤
በጣም ጥሩ አንቲ-ኦክሲዳንት ቪታሚኖችን ይይዛል፤
የቪታሚን ኤ እና ቤታ ካሮቲን ይዘት አለው፡፡ በአጥንቶችና በመገጣጠሚያዎች ውስጥ
ያሉ ፈሳሾችና ቆዳ ጤናማ እንዲሆኑ ያደርጋል፣ ከዳፍንት፣ ከሳምባና ከመመገቢያ
ቧንቧዎች ካንሰር ይከላከላል፤
ሥሩ በከፍተኛ ደረጃ እንደ ካልሲየም፣ ፖታሲየም፣ ማንጋኒዝ፣ እና ፖስፈረስ የመሳሰሉ
ማዕድናትን ይይዛል፡፡
2.4.3.3. የምግብ አዘገጃጀት
ያም በኢትዮጵያ በጣም እየታወቁ ከመጡ የስራስር ምግቦች አንዱ ቢሆንም እስካሁን ድረስ
ስሩ ልጦና ቀቅሎ ከመብላት ያለፈ ምንም የተለየ የምግብ ዓይነት ተዘጋጅቶበት አይታወቅም፡፡
ይሁን እንጂ ከያም ሥርና ዱቄት የተለያዩ የምግብ ዓይነቶችን ለምሳሌ ችፕስ፣ ብስኩት፣ ዳቦና
እንጀራም ጭምር ማዘጋጀትና መጠቀም ይቻላል፡፡

የያም ጥብስ

የያም ሳላድ

የያም ሾርባ

ሥዕል 22፡ ከያም ከሚዘጋጁ የምግብ ዓይነቶች በከፊል
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2009

2.5. የግብርና ተግባር የጊዜ ሰሌዳ
ሠንጠረዥ 2.3. ለያም ግብርና ትግበራ የወጣ የጊዜ ሰሌዳ
ተቁ

ተግባራት

1

ወር
መ ጥ ህ ታ

ጥር የ

መጋ ሚ ግ ሰ

ተስማሚ ዝርያ መምረጥ

X

X

2

ዘር/ቁርጥራጭ ዝግጅት

X

X

3

ማሳ ዝግጅት

X

X

4

መትከል

5

የድጋፍ እንጨት ማቆም

6

አረምና ኩትኳቶ

7

የማዳበሪያመጨመር

8

አረም ቁጥጥር

9

በሽታና ተባይ መከላከል

X X

10

ምርት መሰብሰብና ጎተራ

X

11

ክትትል

X

X

X

X

X X

X

X

12

የኢኮኖሚያዊ አዋጭነት
ጥናት

X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X X

X
X

X

ሐ ነ

X

X

X
X

X X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X X

X

X

X

2.6. የኢኮኖሚያዊ አዋጭነት ጥናት
የኢኮኖሚያዊ አዋጭነት ጥናት ማካሄድ ያለበት ከመሬት ዝግጅት ጀምሮ እስከ ምርት
መሰብሰብ ድረስ ያሉ የተለያዩ ወጪዎችን በማካተት ሲሆን፤ ለአጠቃላይ ግንዛቤ ይረዳ ዘንድ
ሊካተቱ የሚገባቸው አንዳንድ ዋና ዋና ወጪዎች ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል፡፡
የጉልበት ወጪ ፦
መሬትለማዘጋጀት፣ ዘር መዝርያ፣ 1ኛ፣ 2ኛ አረም እና አፈር ለማስታቀፍ፣
መንቀያ፣ ማጓጓዣ፣ ማራገፍያና መጫኛ፤
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ለግብዓት ግዥ (ዘር፣ ማዳበሪያ፤ ፀረ-ተባይ፣የመሬት ኪራይ፣ የድጋፍ እንጨትና
ሽቦ)፤
የወለድ ወጪ፤
በምርት ትመና አርሶ አደሩ ያገኘውን ምርት በሄ/ር መመዝገብ፤
የምርት ጠቅላላ ሽያጭ ፤
ጠቅላላ ወጪ፤
ጠቅላላ ገቢን ፤
ገቢውን ለወጪው ማካፈልና ተካፍሎ የተገኘው ውጤት ሁለት እና ከዚያ በላይ
ከሆነ ያም ማምረት አዋጪ ነው ለማለት ይቻላል፡፡
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የስኳር ድንች (Sweet potato)
አመራረትና አያያዝ

3.1. መግቢያ
ስኳር ድንች ሳይንሳዊ ስያሜው [Ipomoea batatas (L.) Lam] ሲሆን፤ ሞርኒንግ ግሎሪ
ወይም ኮንቮልቩላሼ ቤተሰብ ውስጥ የሚመደብ ሰብል ነው፡፡ የዚህ ቤተሰብ አባላት
ዋናው መለያቸው ጥሩንባ መሰል የአበባ ቅርፅ ያላቸው ሲሆን፤ በአብዛኛው ሀረጋማ ግንድ
ይኖራቸዋል፡፡ ስኳር ድንች መጀመሪያ የተገኘው ላቲን አሜሪካ ውስጥ ሲሆን፤ በአሁኑ ጊዜ
በአለም ደረጃ ከስንዴ፤ ሩዝ፤ በቆሎ፤ ድንች፤ ገብስና ካሳቫ ቀጥሎ በጣም ታዋቂና ጠቃሚ
ሰብል እየሆነ መጥቷል፡፡ በአለም ላይ ከ100 በሚበልጡ አገሮች የሚመረት ሲሆን፤ በአመት
በአለም አቀፍ ደረጃ 133 ሚሊዮን ቶን ስኳር ድንች እንደሚመረት መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡
ከዚህ ውስጥ አብዛኛውን የምታመርተው ቻይና ስትሆን፤ ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ
አገሮችም በሰፊው ይመረታል፡፡ ስኳር ድንች በአገራችን ከሚገኙ የሥራ ሥር ሰብሎች ውስጥ
አንዱ ሲሆን፤ ድርቅን የሚቋቋምና የምግብ እጥረትን ሊቀርፍ የሚችል የሰብል ዓይነት ነው፡፡
ሌሎች ሰብሎች ከድርቅና ከተለያዩ ችግሮች የተነሳ ሲጠፉ ስኳር ድንች ግን ፈጥኖ (ከ3-4
ወር ውስጥ) ስለሚደርስ የክፉ ቀን ደራሽ ሆኖ ለምግብነት ያገለግላል፡፡ ስኳር ድንች ለረጅም
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የስራስር ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
ዘመናት በመኖሪያ አካባቢ በጓሮ አትክልትነት እየተመረተ ሥሩ ለምግብነት፣ ቅጠሉና ግንዱ
ለከብት መኖነት ሲያገለግል የቆየ ቢሆንም፤ በአሁኑ ወቅት ግን በመስክ ደረጃ የሚመረት ሰብል
እየሆነ መጥቷል፡፡
በሀገራችን ስኳር ድንች በደቡብ፣ ደቡብ ምዕራብና ምሥራቅ አካባቢዎች በስፋት የሚመረት
ሲሆን፤ የደቡብ ብሔር፤ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል (ደ/ብ/ብ/ሕ/ክ) እና ኦሮሚያ ክልል
ዋናዎቹ የስኳር ድንች አምራች ክልሎች ናቸው፡፡ በአሁኑ ጊዜ ግን ድርቅን በመቋቋም
ባህርይውና ለምግብ ዋስትና ካለው ጠቀሜታ አንጻር ወደ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍልም
በመስፋፋት እየተመረተ ይገኛል፡፡ ስኳር ድንች የሞቃት አካባቢ ሰብል በመሆኑ ውርጭን
መቋቋም አይችልም፡፡ ምንም እንኳን ስኳር ድንች ድርቅን ይቋቋማል ቢባልም በመጀመሪያዎቹ
ስድስት ሣምንታት ውስጥ በቂ ዝናብ ወይም የመስኖ ውሃ ካላገኘ ምርቱ በከፍተኛ ደረጃ
እንደሚቀንስ ተረጋግጧል፡፡ በአብዛኛዎቹ አርሶ አደሮች እጅ የሚገኙ ዝርያዎች ከተከላ እስከ
ምርት ስብሰባ የሚወስድባቸው ጊዜ ከ3-6 ወራት ነው፡፡ ስኳር ድንች ለምግብነት አገልግሎት
የሚውለው ሥሩ ሲሆን፤ የምግብ ይዘቱም በስታርች /በሀይል ሰጪነቱ/ የታወቀ ነው፡፡ ከዚህም
በተጨማሪ ቫይታሚንና ፕሮቲንም ይገኝበታል፡፡ በተለይ ብርቱካናማ የስኳር ድንች ዝርያዎች
በቫይታሚን ኤ የበለጸጉ በመሆናቸው ለህጻናት፤ ለነፍሰ ጡር እና ለሚያጠቡ እናቶች ከፍተኛ
የሆነ ጠቀሜታ አላቸው:: በተጨማሪ የስኳር ድንች ካርቦሃይድሬት በቀላሉ የሚፈጭ በመሆኑ
በተለይ ለህፃናት ምግብነት ጥሩ አማራጭ እንደሆነ ይታመናል፡፡ በአገራችን ባይለመድም
ለጋው የስኳር ድንች ቅጠል እንደ ሌሎች ቅጠላማ አትክልቶች ሁሉ ለምግብነት አገልግሎት
ይውላል፡፡
የስኳር ድንች ምርታማነት በአርሶ አደር ማሣ በአማካይ 100 ኩ/ል በሄክታር ሲሆን፤ በምርምር
ግን ከ 360 ኩ/ል በላይ ማምረት ተችሏል፡፡ በአርሶ አደር ማሳ ለአነስተኛ ምርት መገኘት
የተለያዩ ምክንያቶች ቢኖሩም በዋናነት በአርሶ አደሩ ዘንድ ተፈላጊ የሆኑ በቂ ዝርያዎች
ያለመኖር፣ ጥራቱን የጠበቀ የዘር አቅርቦት እጥረት፣ የአፈር ለምነት መሟጠጥ፣ ተደጋጋሚ
ድርቅ፣ ያልተጠበቀ ዝናብ፣ የቫይረስ በሽታ፣ ነፍሳት ተባይ እና የመሳሰሉት ዋና ዋናዎቹ
የቅድመ-ምርት ችግሮች ናቸው፡፡ የገበያ መረጃ እጥረት፤ የመሸጫ ዋጋ አነስተኛ መሆን፤
ምርቱን ለማጓጓዝ አስቸጋሪ መሆኑ፤ ምርቱን ለረጅም ጊዜ ማቆያ ዘዴ አለመኖር፤ ቀቅሎ
ከመመገብ ውጭ የአጠቃቀም እውቀት እጥረትና የማዘጋጃ ቁሳቁሶች አለመኖር ዋና ዋናዎች
የድህረ-ምርት ችግሮች ናቸው፡፡
ስለዚህ እነዚህን ችግሮች በመቅረፍ የስኳር ድንች ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግና የድህረምርት ብክነትን ለመቀነስ ያስችል ዘንድ ይህ ማኑዋል ተዘጋጅቷል፡፡
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3.2. ተስማሚ ስነ-ምህዳር
ከፍታ፡
ቆላና ወይና ደጋ አካባቢዎች - ከባህር ወለል በላይ ከ12000-1800 ሜትር
ከፍታ ባላቸው አካባቢዎች
በተለይ ከ1500-1800 ሜትር ከባህር ወለል በላይ ከፍታ ያላቸው
አካባቢዎች ይበልጥ ተስማሚዎች ናቸው፡፡
ከ2000 ሜትር ከባህር ወለል በላይ ከፍታ ባላቸው አካባቢዎች የሚመረት
ከሆነ የምርት ጥራት ይቀንሳል፤ የመድረሻ ጊዜውም የተራዘመ ይሆናል፡፡
የሙቀት መጠን፡
ከ20-30 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ሆኖ ይበልጥ የሚስማሙት ግን 22 ዲግሪ
ሴንቲ ግሬድ አካባቢ ሙቀት የሚያገኙ አካባቢዎች ናቸው፡፡
የአፈር አይነት፡
ቀላል፤ ውሃ የማይቋጥርና አሸዋ ቀመስ አፈር፤
የአፈሩ ኮምጣጣነትም ከ 5.5-6 ቢሆን ይመረጣል፤
የዝናብ መጠን
ስኳር ድንች አንፃራዊ በሆነ መልኩ ድርቅን የመቋቋም ባህርይ አለው፡፡
ለጥሩ ውጤት በዕድገት ዘመኑ ሥርጭቱ የተስተካከለ ከ750 ሚሊ ሜትር
ያላነሰ ዓመታዊ አማካይ የዝናብ መጠን ይፈልጋል፡፡

3.3. የአመራረት ቴክኖሎጂዎችና አሰራሮች
3.3.1. ተስማሚ ዝርያዎች
ወደ 24 የሚሆኑ ዝርያዎች ተለቀዋል፤
ዝርያዎቹ በመድረሻ ጊዜያቸው በሶስት ይከፈላሉ። እነዚህም
ፈጥነው የሚደርሱ (ከ3-4 ወር)፤
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በመካከለኛ ጊዜ የሚደርሱ (ከ4-5 ወር)፤
ዘግይተው የሚደርሱ (ከ5 ወር በላይ) ናቸው፡፡
በሌላ በኩል የስኳር ድንች ዝርያዎች በኮረቱ የውስጠኛ ክፍል ቀለም (flesh colour)
በሁለት ይከፈላሉ። እነዚህም፦
1ኛ ውስጣቸው ነጭ የሆነ (white fleshed)፤
2ኛ ውስጣቸው ብርቱካናማ የሆነ (orange fleshed) ናቸው (ስዕል 23
ይመልከቱ)፡፡
የ24ቱ ዝርያዎች ባህርይ ከዚህ በታች ባለው ሠንጠረዥ 3.1 ተመልክቷል፤
ሠንጠረዥ 3.1፡ የስኳር ድንች ዝርያዎችና ባህርያቸው
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ተ.ቁ

ዝርያ

የተለቀቀበት
አመት

የመድረሻ
ጊዜ (ቀን)

ፍሌሽ ከለር

ምርት
(ኩ/
ሄር)

የተለቀቀበት
ማዕከል

1997

ከመሬት
በላይ
ተስማሚ
ከፍታ
1200-2000

1

ኩልፎ

150

ብርቱካናማ

270

ሀዋሳ

2

ቱላ

1997

1200-2000

150

ብርቱካናማ

285

ሀዋሳ

3

ኬሮ

1997

1200-2000

150

ብርቱካናማ

354

ሀዋሳ

4

ኩዳዴ

1989

1200-2000

90-120

ክሬም

241

ሀዋሳ

5

ፋለሃ

1989

1200-2000

90-120

ነጭ

167

ሀዋሳ

6

ዱቦ

1989

1200-2000

90-120

ነጭ

217

ሀዋሳ

7

ጉንቱቴ

1989

1200-2000

120-150

ብርቱካናማ

354

ሀዋሳ

8

በሬዳ

1989

1200-2000

120-150

ነጭ

296

ሀዋሳ

9

ዳሞታ

1989

1200-2000

120-150

ክሬም

307

ሀዋሳ

10

ሐዋሳ-83

1990

1200-2000

150-180

ነጭ

366

ሀዋሳ

11

ቆቃ-12

1979

1200-2000

120-150

ብርቱካናማ

177

ሀዋሳ

12

ቆቃ-6

1979

1200-2000

120-150

ክሬም

269

ሀዋሳ

13

በሌላ

1994

1200-2000

90-120

ክሬም

183

ሀዋሳ

14

ተመስገን

1994

1200-2000

90-120

ነጭ

176

ሀዋሳ

15

ኦርዶሎ

1997

1200-2000

150

ነጭ

173

ሀዋሳ

16

ጃሪ

2000

1650-1850

133

ቢጫ

192

ስሪንቃ

17

ብርቱካኔ

2000

1650-1850

150

ብርቱካናማ

199

ስሪንቃ
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18

በርኩሜ

1999

1650-2000

188-195

ነጭ

195

19

አዱ

1999

1650-2000

150-180

ክሬም

160

20

ባሎ

1998

1400-1800

120

ነጭ

294

ሀረማያ
ዩኒቨርሲቲ
ሀረማያ
ዩኒቨርሲቲ
ባኮ

21

በለጠች

1996

1200-2000

150

ነጭ

184

ሀዋሳ

22

ዲምቱ

1997

1200-2000

120

ነጭ

-

ሀዋሳ

23

ኦጋን ሰገን

-

1200-2000

120-150

ነጭ

-

ግ/ሚ

24

መኢ

2002

300-980

90-120

ነጭ

-

ወረር

ምንጭ፡-ግብርና ሚኒስቴር የዝርያ መመዝገቢያ መፅሄት

ማስታወሻ፤ በዝርዝሩ ውስጥ ተካተው አርሶአደር ጋር በምርት ላይ የሌሉትን ፈላጊ ሲመጣ
በአጭር ጊዜ ውስጥ በማባዛት ለተጠቃሚው ማድረስ ይቻላል፡፡

ሥዕል 23፡ ውስጣቸው ነጭ እና ብርቱኳናማ የሆኑ የስኳር ድንች ዝርያዎች

3.3.2. የዘር/ቁርጥራጭ ዝግጅት
የስኳር ድንች ዘርን ከኮረቱ ወይም ከሀረግ ቁርጥራጭ ማዘጋጀት ይቻላል፡፡
ነገር ግን የስኳር ድንች ኮረትን ለዘርነት ከመጠቀም ይልቅ የሀረግ ቁርጥራጭ
መጠቀም የተሻለ መሆኑን ጥናቶች ያመለክታሉ፡፡ ይኸውም፡
ኮረቱ ለምግብነትና ለገበያ ይውላል፤
ቁርጥራጭ መጠቀም ከበሽታና ተባይ የጸዳ ዘር ለማግኘት ያስችላል፤
ምርታማነት ይጨምራል፤
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የኮረቱ ምርት የተመጣጠነ ውፍረትና ቅርጽ ይኖረዋል፤
ስኳር ድንች ሀረግ አንጓዎች አሉት፤
እነዚህ አንጓዎች ቁርጥራጩ ሲተከል ወደ ስርና ቅርንጫፍ የሚያድጉ ናቸው።
ቁርጠራጩን ለዘርነት ስንመርጥ በአንጓዎቹ መካከል ያለውን ርቀት ማጤን
አለብን፡፡
በአንጓዎቹ መካከል ያለው ርቀት አነስተኛ ከሆነ አጫጭር ቁርጥራጮችን
(ከ20-30 ሳ.ሜ) መጠቀም እንችላለን፡፡
ነገር ግን በአንጓዎቹ መካከል ያለው ርቀት ሰፊ ከሆነ ረጃጅም ቁርጥራጮችን
(ከ30-40 ሳ.ሜ) መጠቀም አለብን፡፡
ቁርጥራጮቹ መዘጋጀት ያለባቸው ከተተከለ ከ3-5 ወራት በላይ ካልቆየ ማሳ
መሆን አለበት፡፡
የሀረጉን የላይኛውን ክፍል 30 ሳ.ሜ በመቁረጥ ማዘጋጀት አለብን፡፡
ሆኖም ግን የዘር እጥረት ካለ የሀረጉን መካከለኛ ክፍልም መጠቀም ይቻላል፡፡

3.3.3. የማሳ ዝግጅት
የማሳ ዝግጅት ዋና አላማው አፈርን በመገልበጥ ፍግና የእፅዋት ቅሪት አካላት
ከአፈሩ ጋር እንዲደባለቅ ማድረግ ነው፡፡
የስኳር ድንች ማሳ ሰብሉ ከመተከሉ ሁለት ሳምንት አስቀድሞ ለስልሶ
መዘጋጀት ይገባዋል፡፡
ይህም የእፅዋት ቅሪት አካላት እንዲበሰብሱና ንጥረ ነገሮችን እንዲለቁ ጊዜ
ይሰጣል፡፡ ስኳር ድንችን ለመትከል የምንፈልገው ማሳ ከ2-3 ጊዜ ተደጋግሞ
ሊታረስ ይገባዋል፡፡

3.3.4. የዘር ወቅት
ስኳር ድንች በማንኛውም ጊዜ ሊተከል ይችላል፤
ነገር ግን ከውርጭ ክስተት ጋር እንዳይጋጭ ጥንቃቄ መደረግ አለበት፡፡
ዘግይቶ መትከል ሰብሉን ላልታሰበ ድርቅና ለስኳር ድንች ነቀዝ ሊያጋልጥ
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ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
በአጠቃላይ እንደ ዝናቡ አመጣጥ በሀገራችን በበልግ፤ በመኸር መግቢያ፤
አጋማሽና መውጫ የዝናብ ወቅቶች ሊተከል ይችላል፡፡
ይሁን እንጂ ውርጭ በሌለባቸው ወራት በመስኖ በሚለሙ አካባቢዎች
በማንኛውም ወራት ስኳር ድንችን ማምረት ይቻላል፡፡

3.3.5. የዘር መጠን
ለአንድ ሄክታር የሚያስፈልገው የስኳር ድንች ቁርጥራጭ መጠን እንደ
የዝርያው የአስተዳደግ ሁኔታ ይለያያል፡፡
እስከአሁን ድረስ በአገራችን የምንጠቀመው ርቀት፤
በቦዮች መካከል 60 ሳ.ሜ እና በተክሎች መካከል 30 ሳ.ሜ ርቀት ላይ
መትከልና አከታትሎ ማሳቀፍ ተክሉን ምርታማ ያደርገዋል፡፡
በዚህ ስሌት መሰረት ለአንድ ሄክታር 55,555 ቁርጥራጭ ያስፈልጋል፡፡

3.3.6. አዘራር/አተካከል
ስኳር ድንች የሚተከለው ሀረጉን ወይም ቁርጥራጩን በመጠቀም ነው፡፡
ከስኳር ድንች ሀረግ ከላይኛውና ከመካከለኛው ክፍል ከ30-35 ሳ.ሜ
ርዝመት ኖሯቸው ቢያንስ 3 አንጓ ያላቸውን ቁርጥራጮች ለተከላ ማዘጋጀት
ያስፈልጋል፡፡
የላይኛው የሀረግ ክፍል ለተከላ ይበልጥ ተመራጭነት አለው፡፡
ለዘር የሚውል የስኳር ድንች ቁርጥራጭ ንጹህ፤ ከበሽታ የጸዳና ከ3 ወራት
በላይ ካልቆየ ማሳ ላይ መወሰድ አለበት፡፡
ስኳር ድንች፡
ለጥ ያለ መሬት (flat) ላይ ፤
ጉብታዎች (mounds) ላይ (በተለይ ውኃ በሚተኛባቸው ቦታዎች)፤
ቦይ በማውጣት በመደብ (ridges) ላይ ሊተከል ይችላል፡፡
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ነገር ግን ይበልጥ ጥሩ ምርት የሚሰጠው ቦይ በማውጣት በመደብ ላይ ሲተከል
ነው፡፡
ለተከላ የተዘጋጁ ቁርጥራጮች በሰያፍ አጋድሞ ሁለት ሶስተኛውን /ሲሶውን/
ከአፈር ውስጥ እንዲውል በማድረግ፡
በመስመሮች መካከል 60 ሳ.ሜ፤
በተክሎች መካከል 30 ሳ.ሜ እያራራቁ መትከል ያስፈልጋል፡፡
በሚተከልበት ጊዜ ቁርጥራጮቹ ተገልብጠው እንዳይተከሉ ጥንቃቄ
ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
ቁርጥራጮቹ ተገልብጠው ከተተከሉ ሰብሉ ቶሎ ለማደግና ምርት
ለመስጠት ስለሚቸገር ምርታማነቱ በጣም ይቀንሳል፡፡ ስኳር ድንች ጭቃ
በሆነ ማሳ ላይ መተከል የለበትም፡፡ ይህም ምርቱን በጣም ስለሚቀንስ
ነው፡፡

3.3.7. የሰብል ፈረቃ
በአንድ ማሳ ስኳር ድንች በየአመቱ ተደጋግሞ መተከል የለበትም፡፡
ምክንያቱም በአይን የማይታዩ በሽታን የሚያስከትሉ ጀርሞችና በአፈር ውስጥ
የሚኖሩ ኔማቶዶች አዲሱን ሰብል ሊያጠቁ ስለሚችሉ ነው፡፡
በሰብል ፈረቃ ወቅት ስኳር ድንች የተተከለበት ማሳ ላይ ሌሎች ሰብሎችን
ከመትከላችን በፊት ብስባሽ ወይም ፍግ ጨምረን ከአፈሩ ጋር ማደባለቅ
አለብን፡፡
ስኳር ድንች ከጥራጥሬ፤ ከአገዳና ብርዕ እና ከአትክልት ሰብሎች ጋር በፈረቃ
ሊተከል ይችላል፡፡

3.3.8. የሰብል ስብጥር
ስኳር ድንች ከተለያዩ ሰብሎች ጋር በስብጥርና ቅብብሎሽ ስርአት ሊመረት
የሚችል ሰብል ነው፡፡
ስኳር ድንች በስብጥር መተከል ያለበት በዋናነት ከጥራጥሬ፤ አገዳና ብርዕ
እንዲሁም ከአትክልት ሰብሎች ጋር ነው፡፡
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ይሁን እንጂ ስኳር ድንች ቅጠሉ የሚዘረጋጋ፤ ሀረጉ የሚጠመጠምና ሌሎች
ሰብሎችን አፍኖ የመያዝ ባህሪ ስላለው ከስብጥር ይልቅ በሰብል ፈረቃ ወይም
በሰብል ቅብብሎሽ ስርአት ቢመረት የተሻለ ነው፡፡
ስኳር ድንች እንደ ያም፤ ጎደሬና ድንች ከመሳሰሉት የስራ ስር ሰብሎች ጋር
አብሮም ሆነ በቅብብሎሽ መመረት የለበትም፡፡
ምክንያቱም የስራስር ሰብሎች በተፈጥሮአቸው አንድ አይነት የንጥረ ነገር
ፍላጎትና ፍጆታ ስላላቸው ነው፡፡

3.3.9. የውሃ/መስኖ አጠቃቀም
ሰብሉ ለዕድገቱ የሚፈልገው የውሃ መጠን እንደ አካባቢው አግሮ-ኢኮሎጂካል
ሁኔታ ከ550-750 ሚ.ሜ ሲሆን፤
ደረቅ በሆኑ አካባቢዎችና በመስኖ በሚለሙ ቦታዎች ስኳር ድንች
በመጀመሪያዎቹ የዕድገት ደረጃዎች በየ7 ቀናት ልዩነት ውሃ ማጠጣት
ይመከራል፡፡
በቀጣይ የዕድገት ደረጃዎች በ15 ቀናት ልዮነት ማጠጣት በቂ ነው፡፡
ስኳር ድንች ዕድገቱ በሚጨምርበት ወቅት ከመጠን በላይ ያለፈ ውሃ በመስኖ
ቢሰጥ የተክሉ ሥር ብቻ ረዝሞ የኮረቱ ፍሬ፤ የስኳር ይዘትና የምርቱ መጠን
ሊቀንስ ስለሚችል በዚህ ወቅት ከመጠን ያለፈ የመስኖ ውሃ መስጠት አስፈላጊ
አይደለም፡፡
የውሃና የናይትሮጂን ንጥረ ነገር ዕጥረት በሰብሉ የመጨረሻ የዕድገት ወቅት
በጥምር በሚከሰትበት ወቅት የተክሉ ሥር ዕድገት ሲቀንስ የስኳር ይዘቱ ግን
ይጨምራል፡፡
ለምርት የደረሰው ስኳር ድንች ከመሰብሰቡ ከ2-4 ሣምንታት በፊት የመስኖ
ውሃ መቋረጥ አለበት፡፡
ሆኖም ስኳር ድንቹን በቀላሉ ቆፍሮ ለማውጣት አፈሩ ተገቢውን እርጥበት
ማጣት የለበትም፡፡
ከብቅለትና ከቡቃያነት ጊዜ በስተቀር በሌሎች የዕድገት ወቅቶች ሰብሉ ጨውን
የመቋቋሙ ችሎታው ከፍተኛ ነው፡፡
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ሆኖም ግን ጨዋማነቱ በጨመረ ቁጥር ምርቱ ሊቀንስ ስለሚች ተስማሚ
ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ የጨውን መጠን መቀነስ ያስፈልጋል፡፡
ለስኳር ድንች ተስማሚው የመስኖ ዘዴ በቦይ የሚስጥ የመስኖ ዘዴ ነው፡፡
የዝናብ መጠን አነስተኛ በሆነባቸው አካባቢዎች ለደጋፊ መስኖ የተለያዩ
የዝናብ ውሀ ማሰባሰቢያና ማቆያ ዘዴዎችን በመጠቀም እርጥበት ማጠራቀም
የሚያስችሉ ተግባራትን ማከናወን ያስፈልጋል፡፡

3.3.10. ኩትኳቶ/ማስታቀፍ
ስኳር ድንች ከተተከለ
ከ40-45ኛው ቀን የመጀመሪያ አረምና ኩትኳቶ ማካሄድ፤
ከዚያም ከ70-75ኛው ቀን ሁለተኛውን አረምና ኩትኩቶ አከናውኖ ሥሩን
አፈር ማስታቀፍ ጥሩ ምርት እንደሚሰጥ በጥናት ተረጋግጧል፡፡
ስለዚህ ሰብሉ ማኩረት እንደ ጀመረ መኮትኮትና አፈር መታቀፍ
ይኖርበታል፡፡
አፈር ማስታቀፍ ጥቅሙ የኮረቱ መጠን እንዲጨምር ብቻ ሳይሆን የስኳር
ድንች ነቀዝንም ለመከላከል ይጠቅማል፡፡
ለምሳሌ ስኳር ድንችን ከቦሎቄ ጋር ማሰባጠርና ከተተከለበት ከአንድ ወር
ጊዜ ጀምሮ በወር ልዩነት ለ3 ጊዜ አፈር ማስታቀፍ የስኳር ድንች ነቀዝን
ለመከላከልና ጥሩ ምርት ለማግኝት እንደሚረዳ በሀረማያ ዩኒቨርሲቲ
የተደረገ አንድ ጥናት ያመለክታል፡፡

3.3.11. የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም
3.3.11.1. የተፈጥሮ ማዳበሪያ
ኮምፖስት ለስኳር ድንች አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን በውስጡ አሟልቶ የያዘ
ስለሆነ ከተከላ በፊት 5 ቶን ኮምፖስት በሄ/ር በማሳ ላይ በማድረግ ከአፈር ጋር
በመቀላቀል ከፍተኛ ምርት ማግኘት ይቻላል፡፡
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ኮምፖስት የሚጨመረው የመሬቱ እርጥበት ለሁለተኛ የማሳ ዝግጅት በቂ
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እንዲቀላቀል ማድረግ ነው፡፡
ነገር ግን የበለጠ ውጤት የሚገኘው በመስመር ለሚዘራ ሰብል በዘር ወቅት
ከ4-5 ኪ.ግ በሜትር በመጨመር ጠቀሜታውን ከፍ ማድረግ ይቻላል፡፡
3.3.11.2. ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ
በኢትዮጵያ ስኳር ድንች እስከአሁን ድረስ ባለው መረጃ መሰረት ያለ ሰው
ሰራሽ ማዳበሪያ እየተመረተ ይገኛል፡፡
ሆኖም ግን ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ መጨመር ምርት እንደሚጨመር አንዳንድ
ጥናቶች ያመለክታሉ፡፡
ለምሳሌ፤ በደቡብ ክልል ሀላባ አካባቢ በተደረገ ጥናት 122 ኪ.ግ ኤን ፒ ኤስ
እና 92 ኪ.ግ ናይትሮጂን (2 ኩንታል ዩሪያ) መጠቀም ጥሩ ምርት ለማግኘት
እንደሚያስችል ታውቋል፡፡
ይህ መጠን ግን በሌሎች አካባቢዎች መስራት አለመስራቱን ለማረጋገጥ
የማረጋገጫ ሙከራዎች መሰራት አለባቸው፡፡

3.3.12. የሰብል ጥበቃ
3.3.12.1. አረም ቁጥጥር
የስኳር ድንች ተክል በቡቃያነቱ ወቅት ከአረም ነፃ ካልሆነ በስተቀር ምርቱ
እስከ 90% ሊቀንስ እንደሚችል ጥናቶች ይጠቁማሉ፡፡
በተገቢው ጊዜ ሰብሉን ከአረም ነፃ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
ተክሉ ከተተከለ ከ40-45 ኛው ቀን የመጀመሪያ አረምና ኩትኳቶ ማካሄድ
ከዚያም ከ70-75ኛው ቀን ሁለተኛውን አረምና ኩትኩቶ አከናውኖ ሥሩን
አፈር ማስታቀፍ ጥሩ ምርት እንደሚሰጥ በጥናት ተረጋግጧል፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ከተከላ በፊት ከ2-3 ጊዜ መሬት አርሶ ማዘጋጀት እና ራውንድ
አፕ ወይም የተገኘውን ሌላ ፀረ-አረም ኬሚካል በአፈሩ ላይ በመርጨት አረም
መቆጣጠር ይቻላል፡፡
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3.3.12.2 በሽታ መከላከል
ስኳር ድንች በተለያዩ በሽታዎች ቢጠቃም በሀገራችን ጎልተው የሚታዩት ዋና
ዋና በሽታዎች፡
የስኳር ድንች ቫይረስ፣
የስኳር ድንች ዋግ፣
ሊፍ ስፖትና
ስካብ ናቸው፡፡
ከእነዚህ በሽታዎች ውስጥ በአሁኑ ሰዓት በሀገር አቀፍ ደረጃ ፈታኝና
መከላከያም ሆነ ማዳኛ መድሃኒት የሌለው የስኳር ድንች ቫይረስ በሽታ ነው፡፡
የስኳር ድንች ቫይረስ
ይህ በሽታ በተለያዩ የቫይረስ ዝርያዎች የሚመጣ ሲሆን፤ ሙሉ በሙሉ
የምርት ቅነሳ ያስከትላል፡፡
በኢትዮጵያ በተካሄደው የምርምር ስራ ከአራት በላይ ቫይረሶች እንዳሉ
ተረጋግጧል፡፡
በዋናነት በሽታው የሚተላለፈው የተጠቃ ተክል ዘር በመጠቀም፣ በነጫጭ
ዝንቦችና በክሽክሽ ትንኞች አማካኝነት ነው፡፡
የበሽታው ምልክቶች፡
በቫይረስ የተያዘ የስኳር ድንች ተክል የገረጣና የተጨማደደ ቅጠል፤
የቀጨጨ እድገትና
ቅርፀ ቢስ ይሆናል፡፡

መከላከያ መንገዶች
በበሽታ ያልተጠቃ ጤናማ ቁርጥራጭ መጠቀም፤
በሽታውን የሚቋቋም ዝርያ መጠቀም፤
ለአስተላላፊ ተባዮች መቆጣጠሪያ ኬሚካል መርጨት፤
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የተከላ ወቅት ጠብቆ ማምረት፤
በማሳ ውስጥ የተጠቃ ሰብል ሲገኝ መንቀል እና ማቃጠል፤
አስጠጊ አረሞችን እንደ ኒካንድራና አፀፋሪስ የመሳሰሉትን ማስወገድ፤
የተክል ቅሪት አካላትን ማቃጠል፤
ሰብል ፈረቃ መጠቀም፤
ሰብል ስብጥር መጠቀም፤ ለምሳሌ ከበቆሎ ጋር ማሰባጠር፤
አዲስ ማሳ ከአሮጌ ማሳ ራቅ አድርጎ መትከል
3.3.12.3. ነፍሳት/ተባይ መከላከል
ስኳር ድንች በተለያዩ ነፍሳት ተባዮች የሚጠቃ ሲሆን፤ በዋናነት የሚጠቀሱት፦
የስኳር ድንች ነቀዝ፣
ቢራቢሮ፣
የስኳር ድንች ባጎች፣
ክሽክሽ፤
ነጫጭ ዝንቦችና ግንደ ቆራጭ ናቸው፡፡
ከእነዚህ ተባዮች ውስጥ በኢትዮጵያ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሱ ያሉት የስኳር
ድንች ነቀዝ እና የስኳር ድንች ቢራቢሮ ናቸው፡፡
የስኳር ድንች ነቀዝ
የስኳር ድንች ነቀዝ ስኳር ድንች በሚመረትበት በየትኛውም አካባቢ የሚገኝና
በጣም ከፍተኛ የሆነ ጉዳት የሚያደርስ ተባይ ነው፡፡
ከ60-100% ምርት ቅነሳ ሊያስከትል ይችላል፡፡
በኢትዮጵያም ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እያደረሰ የሚገኝ ተባይ ነው፡፡
በስኳር ድንች ነቀዝ የተጠቃውን ኮረት ከብቶች እንኳን አይመገቡም፡፡ ስለዚህ
ለምንም አገልግሎት አይውልም፡፡
እናት የስኳር ድንች ነቀዝ ሀረግና ቅጠል ሲመገብ፤ ዕጩ ደግሞ የድንች ስር
ይመገባል፡፡
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የስኳር ድንች ነቀዝን የሚያባብሱ ነገሮች፤
የስኳር ድንች ኮረት የማቆያ ዘዴ አለመኖር፤
የአርሶ አደሮች የምርት አሰባሰብ ስርአት (ኮረቱን አፈር ውስጥ
በማቆየት አልፎ አልፎ መሰብሰብ)፤
የአፈር ውስጥ እርጥበት ማጠርና ድርቅ እንዲሁም የአፈር መሰነጣጠቅ
ናቸው፡፡

መከላከል መንገዶች፡የሰብል ፈረቃ ሥርዓትን መጠበቅ፣
ንፁህ የስኳር ድንች ዘር፤ በተለይም ለጋውን ክፍል መጠቀም፤
በማሳ ውስጥ የሚገኙ አላስፈላጊ አስጠጊ አረሞችና ወዶ በቀል
የስኳር ድንች ተክሎችን ማስወገድ፤
ምርቱ ከተሰበሰበ በኋላ የመስኖ ውሃ ካለ ለ24 ሰአት ማጥለቅለቅ፤
መሬቱ እርጥበቱን እንዲጠብቅ በጉዝጓዝ መሸፈን እና እንዳይሰነጣጠቅ
መጠንቀቅ፤
ወቅቱን ጠብቆ መትክል እና መሰብሰብ፤
በነቀዝ ከተጠቃ ማሳ አርቆ መትከል፤
በተደጋጋሚ መኮትኮት እና ማሳቀፍ፤
መስኖ ካላ በበቂ ሁኔታ ማጠጣት፤
ምርቱ ከተሰበሰበ በኋላ ወዲያውኑ ማረስ እና ተባዩን ለፀሀይ ማጋለጥ፤
ነቀዙን የሚቋቋሙ ዝርያዎችን መትከል፤
የስኳር ድንች ቢራቢሮ
የስኳር ድንች ቢራቢሮ በአሁኑ ጊዜ እጅግ በጣም አደገኛ ከሆኑ ነፍሳት ተባዮች
አንዱ ሆኗል፡፡
የስኳር ድንች ቢራቢሮ መከላከል ካልተቻል ማሳውን ሙሉ በሙሉ ሊያጠፋ
ይችላል፡፡
የስኳር ድንች ቢራቢሮ አብዛኛውን ጊዜ የሚከሰተው የድርቅ ወቅት መጀመሪያ
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አካባቢ ነው፡፡
የስኳር ድንች ቢራቢሮ ዕጭ የሚመገበው የስኳር ድንች ቅጠል ሲሆን፤
አንዳንድ ጊዜ ቅጠሉን ሙሉ በሙሉ ሊያወድም ይችላል፡፡

መከላከያና መቆጣጠሪያ ዘዴዎች፡
ተገቢውን አሰሳ በማካሄድ እንቁላሉና ትሉ ያለበትን ቅጠል ለቅሞ ማስወገድ፤
አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የስኳር ድንች ትሉን ለመከላከል፤
2 ሊትር ማላታይን 50% ፈሳሽ ወይም፤
1 ሊትር ሳይፐርሜትሪን 10% ፈሳሽ ወይም፤
2 ሊትር ኢንዶሳልፋን 35% ፈሳሽ በሄክታር ከ150 - 200 ሊትር
በሚደርስ ውሃ በጥብጦ በመርጨት መከላከል ይቻላል፡፡
ከዚህ በተጨማሪ አስጠጊ የሆኑ አረሞችን እና ወዶ በቀል የስኳር
ድንች ተክሎችን ከማሳ ውስጥ ማስወገድ ሌላኛው የመከላከያ መንገድ
ነው፡፡ በባህላዊ ዘዴ ደግሞ የከብት ሽንት፣ አመድ፣ የብርብራ ቅጠል
ጭማቂና የኒም ዛፍ ቅጠል ጨምቆ በመርጨት መከላከል ይቻላል፡፡

3.3.13. የምርት አሰባሰብ እና ድህረ-ምርት አያያዝ
3.3.13.1. የምርት አሰባሰብ
የስኳር ድንች ሰብል ለምርት መሰብሰቢያ የሚደርስበት ጊዜ፡
በዝርያ፣
በአፈር አይነት፣
የቤተሰብ የምግብ ሁኔታ (ምግብ መኖርና ያለመኖር)፣
በቤተሰብ ቁጥር፣
በበሽታና ተባይ እና፤
በአየር ጸባይ ሁኔታ ይወሰናል፡፡
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ለምሳሌ የዝርያ ልዩነትን ብንመለከት ከተተከሉበት አንስቶ ሲቆጠር፡
ሐዋሳ-83 በ 6 ወር፣
ጉንቱቴ በ 5 ወር፣
በሌላ ዝርያ ደግሞ በ 3 ወር ይደርሳሉ፡፡
ሰብሉ በጣም ጨቅላ ሆኖ ወይም በጣም አርጅቶ ምርቱ ቢሰበሰብ ከፍተኛ
የሆነ የምርት ቅነሳ ይከሰታል፡፡
በጣም ጨቅላ ሆኖ እያለ ከተሰበሰበ ስሩ በደንብ ያልዳበረ ስለሆነ ምርቱ
በጥራትም ሆነ በብዛት ደካማ ይሆናል፡፡
በተመሳሳይ ሁኔታ ሰብሉ በጣም አርጅቶ ምርቱ ቢሰበሰብ ኮረቱ ቃጫ
የበዛበትና በተባይ የተጠቃ ይሆናል፡፡
ወቅታዊ የሆነ የምግብ እጥረት ካጋጠመ ችግሩን ለመቅረፍ ተክሉ ሙሉ
በሙሉ ሳይነቀል ቀስ በቀስ የወፈሩትን ብቻ መርጦ በመሰብሰብ ለቤተሰብ
ፍጆታና ለአካባቢ ገበያ ማዋል ይቻላል፡፡
3.3.13.2. የድህረ-ምርት አያያዝ
በሀገራችን የስኳር ድንች ምርት ማስቀመጫ ቴክኖሎጂ ባለመኖሩ ለብዙ ጊዜ
ማስቀመጥ አይቻልም፡፡
ስለዚህ በምርት መሰብሰቢያ ወቅትና ከተሰበሰበ በኋላም ባሉት ጊዜያት
ጥንቃቄ የተሞላበት አያያዝ እንዲኖር ያስፈልጋል፡፡
ስኳር ድንች ከተሰበሰበ በኋላ ቶሎ የመበላሸት ባህሪ ስላለው እንዳይቆረጥ፣
እንዳይላጥና ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደረስበት በትንሽ በትንሹ መያዝ
አለበት፡፡
ስሩ ቀጥተኛ የጸሐይ ብርሃን እንዳያገኘው መጠንቀቅ ያስፈልጋል፡፡
የጎተራ ተባዮችና በሽታዎች እንዳያጠቁት ነፋሻማ በሆነና ቀዝቃዛ ቦታ ላይ
መቀመጥ ይገባዋል፡፡
ምንም እንኳን የስኳር ድንች ስር ማስቀመጫ ቴክኖሎጂ ባይኖርም
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2009

የተሰበሰበውን ስር በመቆራረጥ፣ በማድረቅና በእቃ ውስጥ በማድረግ በደረቅና
ነፋሻማ ቦታ በማስቀመጥ የቆይታ ጊዜውን ማራዘም ይቻላል፡፡
ስኳር ድንች በዱቄት መልክ ማዘጋጀት
ንፁህ የስኳር ድንች ስር መርጦ በደንብ ማጠብ
በአንድ ዓይነት መጠን በስሱ መክተፍ
የተከተፈውን ስኳር ድንች በማይዝግ ዕቃ በሰፌድ፣ ሰሌን፣ ከመሬት ከፍ ብሎ
በተዘጋጀ ማስጫ ላይ በማድረግ ማስጣት፤
ቶሎ እንዲደርቅ በንፁህ እንጨት ማገላበጥ (ዱቄቱን ለማዘጋጀት ሙሉ
ለሙሉ ፀሃይ ያለበት ወቅት ሊሆን ይገባል)፤
የደረቀውን ስኳር ድንች አስፈጭቶ በማይዝግ ዕቃ በማስቀመጥ በሚፈለገው
መልኩ መጠቀም ይቻላል፡፡
ስኳር ድንች በድርቆሽ መልክ ማዘጋጀት
ንፁህ ስኳር ድንች መርጦ ማጠብ
የታጠበውን ስኳር ድንች በስሱ መክተፍ
የተከተፈውን ስኳር ድንች አጥቦ ውሃውን በደንብ በማንጠፈፍ በማይዝግ
ዕቃ ዘርሮ ፀሃይ ላይ ማስጣት
ቆሻሻና አቧራ እንዳይነካው ከመሬት ከፍ አድርጎ ፀሃይና አየር እንዲያገኝ
ማድረግ
ከ2-3 ቀናት ማድረቅ
የደረቀውን ስኳር ድንች ከመጠቀም በፊት የተበላሹትንና ቀለማቸው
የጠቆረውን መርጦ መጣል
በሚደርቅበት ወቅት ብናኝ ዱቄትና ስብርባሪ ካለ ለይቶ በማይዝግ ዕቃ
ማስቀመጥ
ለምግብነት ማዘጋጀት በሚፈለግበት ወቅት 1 እጅ ስኳር ድንች 5 እጅ ውሃ
ጨምሮ ከ2-3 ሰዓት በመዘፍዘፍ ዝግ ብሎ በሚነድ እሳት ማብሰል፤
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የበሰለውን በሚፈለገው የምግብ ዓይነት ማዘጋጀት ይቻላል፡፡
በአጠቃላይ ከስኳር ድንች የተለያዩ ምግቦችን ማዘጋጀት የሚቻል ሲሆን፤
አምራቹ በሚፈልገው መልኩ አዘጋጅቶ መጠቀም ይችላል፡፡
ለምሳሌ በወጥ፤ በዳቦ፤ በእንጀራ፤ በቺፕስና በመጠጥ መልክ /በጠላ፤ በአረቄ/
ብቻውንና ከሌሎች ሰብሎች ጋር በማደባለቅ ማዘጋጀት የሚቻል ሲሆን፤
አምራቹ ቀቅሎ ብቻ ከመመገብ ይልቅ በተለያየ መልክ አዘጋጅቶ መጠቀሙ
የተመጋቢውን የምግብ ስርአትና የምግቡን የንጥረ-ነገር ይዘት ያሻሽላል፡፡

3.4. ክሮፕ ካለንደር
ክሮፕ ካለንደር አምራቹ ህብረተሰብ እንደ የአካባቢው ሁኔታ የተለያዩ
ተግባራትን በዓመት ውስጥ መቼ መቼ ማከናወን እንዳለበት የሚጠቁም የጊዜ
ሰሌዳ ነው፡፡
ለምሳሌ በሀዋሳ እና ዙሪያው አካባቢ ሊኖር የሚችል ካለንደር ሰንጠረዥ 3.2
ላይ ተመልክቷል፡፡
ይህንን እንደ መነሻ በመጠቀም እያንዳንዱ አምራች እንደ የአካባቢው ሁኔታ
ክሮፕ ካለንደር ማዘጋጀት ይችላል፡፡
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ተስማሚ ዝርያ መምረጥ

ዘር/ቁርጥራጭ ዝግጅት

ማሳ ዝግጅት

መትከል

ውሃ/መስኖ መጠቀም

ኩትኳቶ/ማስታቀፍ

ማዳበሪያ መጨመር

አረም ቁጥጥር

በሽታና ተባይ መከላከል

ምርት መሰብሰብ

ድህረ-ምርት ተግባራት

የኢኮኖሚያዊ አዋጭነት ጥናት

ክትትል

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ማስታወሻ፡ “X” ለመኸር ሲሆን “Y” ለበልግ ነው፡፡

ተግባራት

ተቁ

X

X

Y

X

X

X

መ

X

X

Y

X

X

ጥ

X

X

Y

X

ህ

X

X

Y

X

ታ

ሠንጠረዥ 3.2. ክሮፕ ካለንደር ለሀዋሳና አካባቢው (ለበልግና መኸር ወቅቶች)

X

X

X

Y

ጥር

X

X

X

Y

Y

የ

X

X

X

Y

Y

Y

Y

መጋ

ወር

X

X

X

Y

Y

Y

ሚ

X

X

X

Y

Y

Y

Y

X

ግ

X

X

X

Y

Y

X

X

ሰ

X

X

X

Y

X

X

X

ሐ

X

X

Y

Y

X

X

ነ
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3.5. የኢኮኖሚያዊ አዋጭነት ጥናት
የኢኮኖሚያዊ አዋጭነት ጥናት መካሄድ ያለበት ከመሬት ዝግጅት ጀምሮ እስከ
ምርት መሰብሰብ ድረስ ያሉ የተለያዩ ወጪዎችን በማካተት ሲሆን፤
ለአጠቃላይ ግንዛቤ ይረዳ ዘንድ ሊካተቱ የሚገባቸው አንዳንድ ዋና ዋና
ወጪዎች ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል፡፡
የጉልበት ወጪን በዝርዝር ማሳየት፤
መሬት ለማዘጋጀት፣ ዘር መዝርያ፣ 1ኛና 2ኛ አረም እና አፈር
ለማስታቀፍ፣
መንቀያ፣ ማጓጓዣ፣ ማራገፍያና መጫኛ፤
ለግብዓት ግዥ (ዘር፣ ማዳበሪያ፤ ፀረ-ተባይ፣ የመሬት ኪራይ)፤
የወጣውን ወጪ በዝርዝር ማስቀመጥ፤
የወለድ ወጪ፤
በምርት ትመና አርሶ አደሩ ያገኘውን ምርት በሄ/ር መመዝገብ፤
የምርት ጠቅላላ ሽያጭ ማሳየት፤
ጠቅላላ ወጪን መደመር፤
ጠቅላላ ገቢን መደመር፤
ገቢውን ለወጪው ማካፈል፤
በማካፈል የተገኘው ውጤት ሁለት እና ከሁለት በላይ ከሆነ
ስኳር ድንች ማምረት አዋጪ ነው ማለት ነው፡፡
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ኪግ

በሰው ጉልበት

በሰው ጉልበት

በሰው ጉልበት

በሰው ጉልበት

በሰው ጉልበት

5 ዘር ማጓጓዝ

6 ዘር መትከል

7 አረምና ኩትኳቶ

8 ማስታቀፍ

9 ምርት መሰብሰብ

ኩንታል

ዩሪያ

4 ፀረ-ተባይ

ኩንታል

ኤን ፒ ኤስ

3 ማዳበሪያ

ቁርጥራጭ

2 ዘር

መለኪያ

ሄክታር

የወጪ/የገቢ/
የአዋጭነት አርእስት

1 ማሳ ዝግጅት

ተ.ቁ

3

20

30

30

20

20

2

2

1

55556

ድግግሞሽ/
መጠን

30

20

30

30

5

400

1500

1500

0.3

600

ያንዱ ዋጋ

600

600

900

600

100

800

3000

1500

16667

1800

ወጪ (ብር)

የተገኘ
ምርት
(ከ/ል)

ሠንጠረዥ 3.3. የስኳር ድንች ሰብል ለማምረት የኢኮኖሚያዊ አዋጭነት የተካተቱ መሰረታዊ ነጥቦችና ቀመር
ገቢ (ብር)

የተጣራ
ትርፍ (ብር)

ሶስት ጊዜ ሰላሳ
ሰው

ሶስት ጊዜ ሰላሳ
ሰው

ምርመራ
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በሰው ጉልበት

12 ምርት ማራገፍ

38567

1000

1000

10000

21 ከወጪ ቀሪ(ትርፍ)

20 የምርት ጠቅላላ
ሽያጭ ዋጋ

19 የኩንታል ምርት ዋጋ

17 የተገኘ ምርት
በኩንታል

42423

200

200

2000

ወጪ (ብር)

16 ጥቅል ወጪ

5

5

5

ያንዱ ዋጋ

3857

ድግግሞሽ/
መጠን

15 ድንገተኛ ወጪ

14 የጠቅላላ ወጪ ድምር

13 የወለድ ወጪ

በሰው ጉልበት

11 ምርት መጫን

መለኪያ

መኪና ኪራ/ቁጥር

የወጪ/የገቢ/
የአዋጭነት አርእስት

10 ምርት ማጓጓዝ

ተ.ቁ

300

የተገኘ
ምርት
(ከ/ል)

75000

250

ገቢ (ብር)

32577

የተጣራ
ትርፍ (ብር)

ምርመራ

የስራስር ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

4

2009

የእንሰት አመራረትና አያያዝ

4.1. መግቢያ
እንሰት በሀገራችን ከሚገኙ ጥንታዊና ሀገር በቀል ቋሚ የስራ ስር ሠብሎች አንዱ ሲሆን በዓለም
ውስጥ እስከ አሁን በኢትዮጵያ ብቻ ለምግብነት እና ለሌሎች አገልግሎቶች እየለማ የሚገኝ
የሠብል አይነት ነው፡፡ እንሰት የአማርኛ ስሙ ሲሆን በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የተለያየ
ስም አለው። በጉራግኛ እሰት፣ በሃዲይኛ ዌሳ፣ በከምባትኛ ዌሴ፣ በወላይትኛ ኡታ፣ በትግርኛ
ጉናጉና፣ በኦሮምኛ ወርቄ ሲባል በጌዲዮና በቦረና ዞኖች ደግሞ ወርቅቻ በመባል ይታወቃል።
የኢትዮጵያ ህዝብ 20 ከመቶው እንሰትን ለምግብነት ይጠቀምበታል ተብሎ ይገመታል፡፡
እንሰት በዋነኛነት በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስትና በኦሮሚያ
ክልላዊ መንግስት ይመረታል፡፡ እንሰት የሚመረትባቸው አካባቢዎች ከፍተኛ የሕዝብ ብዛትና
ጥግግት ያላቸው በመሆኑ ከጥቂት የእርሻ ማሳ ብዙ ምርት በመስጠቱ በእነዚህ አካባቢዎች
እንሰት ጠቃሚ ሰብል ነው፡፡ በ2004 ዓ.ም. የወጣው የማዕከላዊ ስታትስቲክስ መረጃ
እንደሚያሳየው በአገራችን በአጠቃላይ በምርት ዘመኑ 4,305,370 አርሶ አደሮችን በማሳተፍ
312,171.98 ሄክታር በእንሰት ሰብል የተሸፈነ ሲሆን በሁሉም ሰብሎች ከተሸፈነው 2.3 በመቶ
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ድርሻውን የእንሰት ሰብል የሚይዝ መሆኑ በጥናት ተረጋግጧል፡፡ በተጨማሪም መረጀው
እንደሚያሳየው በድምሩ 288,686.96 ኩንታል ምርት የተገኘ ሲሆን ከአጠቃላይ የሰብል
ምርቶችም 2.68 በመቶውን የምርት ድርሻ የሚሸፍን መሆኑን መረጃው ያሳያል፡፡ ከላይ
ከተጠቀሱት መረጃዎች በተጨማሪ በአርሶ አደሩ ዘንድ የእንሰት ሰብል ከፍተኛ ጠቀሜታ
ስለሚሰጥ፣ ህብረተሰቡን ከአመት እስከ ዓመት ያለምንም ችግር መመገብ በመቻሉና
እንዲሁም የዝናብ እጥረትን በተወሰነ መልኩ በመቋቋሙ እንዲሁም በድርቅ አመታት የብዙ
ህብረተሰብና እንሰሳትን ህይወት በማትረፍ በመታወቁና ከመሳሰሉት ባህርያት የተነሳ “ነፍስ
አድን” ሰብል በሚል ቅጽል ስም ጭምር ይታወቃል፡፡
እንሰት ለአርሶ አደሮችም ሆነ ለአካባቢው ከሚሰጠው ዘርፈ ብዙ ጥቅም በተለይ የምግብ
ዋስትናን ከማረጋገጥ አንጻር የመንግስትንና መንግስታዊ ያልሆኑ ደርጅቶችን ትኩረት በመሳቡ
ከቅርብ አመታት ወዲህ እንደ ሌሎች ሰብል ዓይነቶችም በምርምር ጥናት በመታገዝ አጠቃላይ
ችግር ፈቺ የሆኑ ቴክኖሎጂዎች እንዲፈልቁ ጥረት እየተደረገ ይገኛል፡፡ በመሆኑም የሰብሉን
ዘርፈ ብዙ ጥቅም አሟጦ መጠቀም እንዲያስችል የተሸሻሉ የአሰራር ዘዴዎችን በመጠቀም
ሰብሉን ለማልማት የሚረዳ ማኑዋል አሻሽሎ ማቅረብ አስፈላጊ የአርሶ አደሩን ዕውቀት፣
በተለያዩ ተመራማሪዎች የተሰሩ ጥናቶችን መሠረት በማድረግ ማኑዋሉ ተዘጋጅቷል፡፡

4.2. ተስማሚ ስነ-ምህዳር
እንሰት የሚያለሙ አካባቢዎች ሰፊ የመልከዓ ምድር አቀማመጥ፣ የአየር ፀባይና
የአፈር ባህሪ አላቸው፡፡
ከፍታ
እንሰት ከ1500 እስከ 3000 ሜትር ከባህር ወለል ከፍታ በላይ ሊለማ ይችላል፡፡
ከዚህ ከፍታ ዝቅ (900-1100) ወይም ከፍ (3000 ሜትር) በሚል አካባቢም
መብቀል እንደሚችል በጥናት ተረጋግጧል፡፡
እንሰት የበለጠ ይመቸዋል የሚባለው ከፍታ ከ1800-2650 ሜትር ከፍታ መሆኑ
ተረጋግጧል፡፡
የዝናብ መጠን
አማካይ ዓመታዊ የዝናብ መጠን ከ1100-1500 ሚ.ሜትር ነው፡፡
ከእንሰት ተክል ጥሩ ምርት ለማግኘት በአማካይ ከ1100-2000ሚ.ሜ. ዓመታዊ
የዝናብ መጠን ለተክሉ ያስፈልገዋል፡፡
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የአየር ሙቀት
እንሰት በወይና ደጋና በደጋ በሥፋት የሚገኝ ሠብል ነው፡፡ የወይና ደጋ የአየር
ሙቀት ከ16-20 ዲ.ሴ. የደጋው የአየር ሙቀት ደግሞ ከ10-16 ዲ.ሴ. ለተክሉ አማካይ
የሙቀት መጠን ነው፡፡
የአፈር ዓይነት
እንሰት የሚለማበት የአፈር ዓይነት በጣም ሰፊ ነው፡፡ በአሸዋማ፣ ሸክላማና
በመሳሰሉት የአፈር ዓይነት ላይ ይለማል፡፡
በአፈር ቀለም በኩልም በጥቁር፣ በቀይ፣ ቡናማና በመሳሰሉት የአፈር ቀለም ዓይነት
ላይ ይለማል፡፡
በአጠቃላይ መካከለኛ ይዘትና ቴክስቸር/ጥልቀት ያለው ውኃ ማቆየት የሚችል ነገር
ግን የማያቁር ለም አፈር ለእንሰት ምርት የበለጠ ተስማሚ ነው፡፡
የአፈር ኮምጣጣነት(PH)
ለእንሰት ልማት የአፈር ኮምጣጣነቱ ወይም ፒ. ኤች. ከ5.6-7.3 እና ከ2-4 በመቶ
ኦርጋኒክ ንጥረ ነገር ያለው አፈር ይስማማዋል፡፡
ነገር ግን የእንሰት ማሳ ኦርጋኒክ ማተር ይዘት 6.8 በመቶ ሊደርስ ይችላል፡፡
የአየር እርጥበት
ለእንሰት ተክል እድገት ተስማሚው ከ63-80 በመቶ የአየር እርጥበት ነው፡፡

4.3. የተሻሻሉ የእንሰት አመራረት ቴክኖሎጅዎች
4.3.1. ተስማሚ ዝርያ
ስድስት ዝርያዎች (ዘሬታ፣ መሰና፣ ከሊሳ፣ እንዳለ፣ ያንቡሌ፣ ገዋዳ) እ.ኤ.አ.
ከ2009-2010 ድረስ ውጤታማነታቸው ተረጋግጦ በአረካ ግብርና ምርምር ማዕከል
ተለቀዋል(ሠንጠረዥ 4.1)፡፡
በተጨማሪ ምንም እንኳን በብሔራዊ ደረጃ ባይለቀቅም የእንሰት አጠውልግ
በሽታን በተሻለ ሁኔታ የመቋቋም ችሎታ እንዳለው በአርሶ አደርና በምርምር ማሳ
ላይ ተጠንቶ ማዝያ የሚባል የእንሰት ዝርያ በምርምር ተገኝቷል፡፡
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ሠንጠረዥ 4.1. በቆጮ ምርት መጠንና በመድረሻ ጊዜያቸው ተመርጠው በብሔራዊ ደረጃ
የተለቀቁ የእንሰት ዝርያዎች
የዝርያ
ስም

ያልተጨመቀ የቆጮ
ምርት (በቶን/በዓመት/
በሄክታር)

የተጨመቀ የቆጮ
ምርት (በቶን/በዓመት/
በሄክታር)

የመድረሻ ጊዜ
(በዓመት)

ተስማሚ ስነ
ምህዳር

ያንቡሌ

33.8

22.8

2.5 - 3.5

1600-2800

ገዋዳ

17.5

12

3.0 - 4.0

1600-2800

እንዳለ

20.8

14.4

2.5 - 3.5

1600-2800

ከሊሳ

31.81

23.71

4.0-5.0

1600-2800

ዘሬታ

27.78

21.89

4.0-5.0

1600-2800

መሰና

25.27

21.81

4.5-5.5

1600-2800

4.3.2. የችግኝ /የዘር ዝግጅት
ከግማሽ እናት አምቾ የሚገኘው የእንሰት ችግኞች ብዛትና ጥራት ከሌሎቹ አሰራር ዘዴዎች
የተሻለ ነው፡፡
ለዘር የሚሆን ችግኝ አዘገጃጀት
1. አንድ እናት እንሰት ከ2-3 ዓመትና ጥሩ ዕድገት ካለው ተክል መምረጥ
2. እናት እንሰት ከተነቀለ በኋላ የተወሰነ የእናት ግንድ (10 ሳ.ሜ. ያህል) ከአምቾ ጋር ትቶ
ግንዱን መቁረጥ
3 አምቾው ለሁለት ከተከፈለ በኋላ ዓይኑን ማውጣት (ሥዕል 24)፡፡ በሚሰነጠቅበት
ጊዜ ዋናው ዓይን ለሁለት መሠንጠቅ አለበት፡፡
4 ከዚያ በኋላ ከ1-2 ቀን ጠፈፍ እንዲል ፀሐይ ላይ ዘርሮ ማቆየትና መቅበር፤ ችግኝ
ለማባዛት አምቾ የሚቀበርበት ጉድጓድ ጥልቀትና ስፋት በአምቾው መጠን ይወሰናል፡፡
በአጠቃላይ ሲታይ ግን አምቾው ከተከላ ጉድጓዱ አፋፍ ከፍ ማለት ወይም ብዙም
መውረድ የለበትም። ጉድጓዱ ጥልቅ ሆኖ አምቾው ከተዋጠ ችግኙ ሳይበቅል
አምቾው ሊበሰብስ ይችላል፡፡ ቢበቅልም ከጉድጓድ ውስጥ ለመውጣት ብዙ ጊዜ
ስለሚፈጅበት ይቀጭጫል፡፡ በተለይ ግማሽ አምቾ በሚተከልበት ወቅት የጉድጓድ
ጥልቀት በ20 ሳ.ሜ. ቢተከል ችግኞቹ በጥሩ ሁኔታ ቶሎ እንዲበቅሉ እንደሚረዳቸው
ተረጋግጧል፡፡
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የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

5. ችግኝ ሲባዛም ሆነ በየደረጃው ሲተከል ፍግ ያስፈልገዋል፡፡ 1.5 ኪ.ግ. ፍግ አምቾው
እንደ ተቀበረና ችግኞቹ መብቀል እንደ ጀመሩ መጨመር የተሻለ ዕድገትና ቁጥር
ያላቸው ችግኞችን ለማግኘት ይረዳል፡፡
6. ችግኞች እስከ ሁለት ወር ድረስ በብዛት ይበቅላሉ፡፡ በዚሁ ተመሳሳይ ቦታ ለአንድ
ዓመት በእናት አምቾ ላይ እንዲያድጉ ይተዋሉ፡፡ ከዓመት በኋላ ለየራሳቸው
ይተከላሉ፡፡

ሥዕል 24. እናት አምቾ ለሁለት ከተሰነጠቀ በኋላ ዋናው ዓይን ሲወጣ

4.3.3. የመደብ/ማሳ ዝግጅት
ችግኝ ለማባዛት አምቾ የሚቀበርበት ወቅት ከታህሳስ እስከ መጋቢት ሲሆን የመሬት
ዝግጅቱም መከናወን ያለበት ከተከላ ከአንድ ወር በፊት ቢሆን ይመረጣል፡፡

4.3.4. የዘር ወቅት
ችግኝ ለማፍላት አምቾ ከታህሳስ እስከ መጋቢት ቢቀበር ጥሩ ችግኞችን ለማፍላት
የተሻለ ወቅት ነው::

4.3.5. የዘር መጠን
አንድ ለተከላ ለሁለት ተከፍሎ የተቀበረ እናት አምቾ እስከ 100 ችግኝ
ይሠጣል፡፡
አንድ የእንሰት ተክል በቋሚ ማሳ ውስጥ 2ሜ ስፋትና 2ሜ ርዝመት
የሚያስፈልገው ሲሆን በዚህም ስሌት መሠረት ለአንድ ሄክታር እርሻ 2500
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የእንሰት ችግኝ ያስፈልጋል፡፡
በመሆኑም ከላይ የተጠቀሰውን ለአንድ ሄክታር የሚያስፈልገውን የችግኝ
መጠን ለመሸፈን 40-50 አምቾ የሚያስፈልግ ይሆናል፡፡

4.3.6. እንክብካቤ
-

ችግኞች መብቀል ሲጀምሩ ተጨማሪ ፍግ (10 ኪ.ግ) መጨመር ይኖርበታል፤

-

ምንም አይነት የአረም ዘር መኖር የለበትም (ቢያንስ 2 ጊዜ መታረም አለበት)፤

-

ቁጥራቸው በጣም ከበዛ የማሳሳት ሥራ መስራት ጠንካራና የተስተካከሉ ችግኞችን
ለማግኘት ይረዳል፤

-

በማሳ ላይ የሚተከል ችግኝ ከቤት አካባቢ ባይርቅ ጥሩ ሲሆን ከከብት ለመከላከል
አጥር የማጠር ሥራ መዘንጋት የለበትም፡፡

4.3.7. የእንሰት በቋሚ ማሳ ላይ አተካከል
ከእናት አምቾ የተባዛው ችግኝ ቋሚ ማሳ ላይ እስኪተከል ድረስ ለተለያዩ ጊዜያት
ከቦታ ቦታ ይዘዋወራል፡፡ አማራጮችም እንደሚከተለው ቀርበዋል:
አንዳንድ አካባቢ ችግኞቹ ከእናት አምቾ ተለይተው ቋሚ ማሳ ላይ በቀጥታ
ይተከላሉ፣
አንዳንድ አካባቢ ከአምቾ ተለይተው ወደ ማሳ ከመወሰዳቸው በፊት
ለተጨማሪ ዕድገት በአንድ የችግኝ ማሳ ውስጥ ዘርዘር ተደርገው ይተከላሉ፡፡
በዚህ መልክ ለአንድ ዓመት ይቆዩና ወደ ቋሚ ማሳ ይወሰዳሉ፤
ሶስተኛው አሰራር በችግኝ ማባዣ ቦታ ከሁለት እስከ ሶስት ጊዜ አዛውሮ
በመትከል ዕድገታቸው እንዲጨምር ይደረግና ወደ ዋና ማሳ ይዛወራሉ፡፡
4.3.7.1.

ምንጣሮ
ለተከላ የተመረጠው መሬት ቀደም ሲል ለሰብል ልማት ያልዋለ ከሆነ በመሬቱ ላይ
የሚገኙትን ማንኛውም ዛፍና ቁጥቋጦ መንጥሮ ማስወገድ የሚያስፈልግ ሲሆን
በማሳው ላይ ቋሚ አረሞች የሚገኙ ከሆነ እነዚህንም ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ
ማስወገድ ያስፈልጋል፡፡
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አረሞች የእንሰትን ተክል ዕድገት በመግታት የሚያቀጭጩት ሲሆን ከዚህም በላይ
ተክሉን ሊገድሉት ይችላሉ፡፡ ጥልቅ ሥሮች ያላቸው ዛፎች ለእንሰት ተክል ዕድገት
ከፍተኛ ተፅዕኖ አላቸው፡፡
4.3.7.2. የማሳ ዝግጅት
ለእንሰት ልማት የሚዘጋጀው ማሳ በማሳው ላይ እንደሚገኘው ዕፅዋት መጠንና
የአፈሩ ሁኔታ የሚወሰን ነው፡፡
ተከላው በአዲስ ማሳ ላይ የሚከናወን ከሆነ ከምንጣሮ ቀጥሎ በማሳው ላይ
የሚገኙትን ዕፅዋቶች በሙሉ ሰብስቦ ኮምፖስት ማዘጋጀትና እንዲሁም መሬቱን
በእጅ መሳሪያ ወይም በበሬ በማረስ ማለስለስና ፍግና ብስባሽ በመጨመር የመሬቱን
ለምነት ማሳደግ ወሳኝነት አለው፡፡
የተከላ ጉድጓዶች ቁፋሮ ከተከላ በፊት ከአንድ ወር ቀድሞ መከናወን አለባቸው፡፡
4.3.7.3. የተከላ ቅያስ ማውጣት
የተከላ ችግኞች ሊተከሉ በተመረጡበት የተከላ ርቀት የሚቆፈሩትን ጉድጓዶች ቅያስ
ማውጣትና በተመረጡት ቦታዎች ላይ የምልክት ችካሎች ማኖር ይገባል፡፡
4.3.7.4. የችግኝ መረጣ ማካሄድ
የእንሰት ተከላ በቋሚ የእንሰት ማሳዎች ውስጥ የሚካሄድ ከሆነ በአካባቢው
በተለመደው የአተካከል ዘዴ በመጠቀም እስከ ሦስት ዓመት ከማሳ ወደ ማሳ
የተዛወሩና ጠንካራ ችግኞችን በመጠቀም መትከል፤
እንዲሁም ተከላው በአዲስ ማሳ ላይ የሚደረግ ከሆነ የአንድ ዓመት ችግኞችን
መትከል ይመረጣል፡፡
4.3.7.5. የተከላ ጉድጓድ ቁፋሮ
የጉድጓዶች መጠን የሚወሰነው እንደ ችግኞች ጥንካሬና በአፈሩ ውስጥ እንደሚገኘው
ብስባሽ መጠን ነው፡፡
የችግኞች መጠን በጣም ትላልቅ ከሆኑና በርካታ ፍግ ካለ የሚቆፈረው ጉድጓድ
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ትልቅ ሊሆን ይችላል፡፡
የጉድጓዱም ስፋት መጠን 60 በ 60 ስኩዌር ሤ.ሜ. ቢሆን የሚመረጥ ሲሆን
የጉድጓዱ መጠን በሰፋ ቁጥር ተመራጭ ይሆናል፡፡
መጠነኛ ፍግ ካለና የሚተከለው ችግኝ ገና የአንድ ዓመት ከሆነ የጉድጓዱ ስፋት 35
በ35 ስኩዌር ሤ.ሜ. ሊሆን ይገባዋል፡፡

4.3.8. የሰብል ሥብጥር
አንድ ዓመት የሆናቸው የእንሰት ችግኞች ወደ ቋሚ ማሳ ከተተከሉ በኋላ አንዳንድ
ሰብሎች በማሳው ውስጥ አብረው ሊተከሉ ይችላሉ፡፡
ለምሳሌ በቆሎ፣ ጎመን፣ አደንጓሬና ሌሎች የቅመማ ቅመምና የመኖ ሰብሎች
ተደባልቀው መተከል ይችላሉ፡፡ በዚህም እስከ ሁለት ዓመት ድረስ ዓመታዊ
ሰብሎች በእንሰት ማሳ ውስጥ ሊመረቱ ይችላሉ፡፡

4.3.9. ችግኝ ማዛመት
በተለምዶ የእንሰት ችግኞች በየዓመቱ ወደ ተለያዩ ማሳዎች እየተዘዋወሩ በመትከል
ለምርት እስከሚደርሱ ድረስ በየማሳው ይቆያሉ፡፡
በሌላ በኩል ደግሞ በቶሎ የሚደርስ ምርት ለማግኘት አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የአንድ
አመት ችግኞች በቀጥታ ወደ ዋናው ማሳ ተዛውረው ይተከላሉ፡፡
ችግኞች ወደ ቋሚ ማሳ ከመተከላቸው በፊት በየቦታው የሚዘዋወሩ ሲሆን የተከላው
ርቀት 1 ሜትር በ1 ሜትር ቢሆን ይመረጣል፡፡
እንሰት በቋሚ ማሳ ላይ በሚተከልበት ወቅት 2 ሜትር በመስመሮች መሀል እና 2
ሜትር በተክሎቹ መሀል ቢተው ለእንሰቱ እድገትም ሆነ ምርታማነት የተሻለ ምርት
እንዲሰጥና በቶሎ እንዲደርስ እንዲሁም የበሽታን ስርጭት ለመቀነስ እንደሚረዳ
ተረጋግጧል።

4.3.10. የውሃ አጠቃቀም/ መስኖ አጠቃቀም
የእንሰት እርሻ ዝናብን መሰረት በማድረግ የሚከናወን ሲሆን በበጋ ወቅት ለሚከሰት
የውሃ ችግር በብዙ መልኩ ተጋላጭ አይደለም፡፡
ነገር ግን ትንንሽ ችግኞች በደረቅ ወቅት ተጨማሪ ውሃ ቢሠጣቸው እድገታቸውን
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በተሻለ መልኩ የሚያፋጥነው ይሆናል፡፡
የእንሰት የውሃ ፍላጎትን የሚጠቁም መረጃ እስከአሁን ያልተሠራ በመሆኑ በዚህ
ዙሪያ ሠፋ ያለ ማብራሪያ መስጠት አልተቻለም፡፡

4.3.11. መኮትኮትና ማረም
እንሰትን ማረምና መኮትኮት አስፈላጊ ሲሆን የበለጠ እንክብካቤ የሚያስፈልጋቸው
ግን ትናንሽ ችግኞች ናቸው፡፡
የአረም ዓይነትም የመኮትኮትና ድግግሞሽን እንዲለያይ ያደርጋል፣ የመሬት
ለምነትም እንዲሁ ይጨምራል፡፡
የእንሰት ተክልን በአማካይ በዓመት ሁለት ጊዜ መኮትኮት በተለይም ትናንሽ
ችግኞችን መኮትኮትና መንከባከብ እጅግ በጣም ያስፈልጋል፡፡
የእንሰት ማሳ በበጋና በክረምት ወቅት መኮትኮት አረሞችን ለመከላከል ይችላል፡፡
በእንሰት ልማት ውስጥ በክረምት ወራት የጠወለጉና ያረጁ ቅጠሎች ተቆራርጠው
በእንሰት ማሳ ውስጥ ይበተናሉ፡፡ ቅጠሎቹም አረሞችን ለማፈን(mulching)
ይረዳሉ፡፡

4.3.12. የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም
4.3.12.1. የተፈጥሮ ማዳበሪያ
የእንሰት ተክል በአገራችን የአመራረት ሂደት ውስጥ በአብዛኛው አካባቢ በፍግ
ወይንም የከብት እበትና የቤት ውስጥ ጥራጊን በማሰባሰብ በተክሉ ስር በማድረግ
የመንከባከብ ስራ ይከናወናል፡፡
ፍግ በእያንዳንዱ የእንሰት ተክል በቀለበት መልክ ዙሪያውን ማፍሰስ ወይም
በማሳው ውስጥ መርጨት ከእንስሳት የሚወጣውንም ሽንት የተቀላቀለበትን
የከብቶች ንጣፍ(የእፅዋት) በሙሉ በእንሰት ማሳ ውስጥ ማደባለቅ የመሬቱን ለምነት
እንዲጨምር ያደርገዋል፡፡
በአጠቃላይ በቋሚ ማሳ ላይ ላለ አንድ እንሰት 10 ኪ.ግ ፍግ በየዓመቱ እስኪደርስ
ድረስ ማድረግ እንሰቱ ከፍተኛ ምርት እንዲሰጥ ከማስቻሉም በላይ በፍጥነት
እንዲደርስ ይረዳዋል፡፡
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4.3.12.2. ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ
በሰው ሰራሽ ማዳበሪያ (በዩሪያና ዳፕ) ላይ ጥናት ተደርጎ አመርቂ ውጤት
ተገኝቷል፡፡
በሄክታር 261 ኪ.ግ ዩሪያ እና 122 ኪ.ግ ኤን ፒ ኤስ በዓመት በሄክታር ለተከታታይ
ሁለት ዓመታት ቢሰጠው በእንሰቱ እድገትና ምርት ላይ ብቻ ሳይሆን ቶሎ እንዲደርስ
በማድረግ ረገድም ጉልህ ሚና ተጫውቷል፡፡
በዚህም መሰረት ለአንድ እንሰት ተክል 0.1174 ኪ.ግ ዩሪያና 0.045 ኪ.ግ ዳፕ
ቢሰጠው ለተክሉ እድገት ጠቃሚ መሆኑ በጥናት ተረጋግጧል፡፡
4.3.12.3. ጉዝጓዝ
ለጉዝጓዝ የሚሆኑ ነገሮች አዲስ በተተከሉ የእንሰት ተክሎች ላይ ፍግ ከተጨመረ
በኋላ ቢሆን የሚመረጥ ሲሆን በበጋ ወቅት በተለይ ከከብቶች ንጣፍ ከተነሳ ርዝራዥ
ጋር በማቀናጀት ማሳውን ብንሸፍነው ጠቀሜታው የጎላ ነው፡፡
በሌላ በኩል ጉዝጓዝ የሰብል ዘርና የአረም ዘር እንዲሁም አንዳንድ በሽታዎችን
ከዓመት ወደ ዓመት ለመዛመት መንስዔ ሊሆን ስለሚችል ጥንቃቄ ያስፈልጋል፡፡

4.4. የሰብል ጥበቃ
4.4.1. አረም ቁጥጥር
የእንሰት ተክልን ማረምና መኮትኮት አስፈላጊ ሲሆን የበለጠ እንክብካቤ
የሚያስፈልጋቸው ትናንሽ ችግኞች ናቸው፡፡
ብዙውን ጊዜ በእንሰት ማሳ ላይ የሚታዩት አረሞች ውሃ(ወፍ) አንቁር፣ አለማ፣
አጤፋርስ፣ አገር ነቃይ(የሸዋ አረም)፣ ግሞ(የአህያ ሽቶ)፣ ኡራ፣ ሰርዶ፣ ሙጃና
የመሳሰሉት ናቸው፡፡
ቅጠለ ሰፋፊ አረሞች የሚታረሙት በክምረት ወራት ሲሆን ከበቀሉ በኋላ ነው፡፡
እንደ ኡራ ዓይነት የሣር ዝርያ አረሞች የበለጠ ትኩረት የሚያሻቸው ሲሆን በደረቅ
ወቅት ዝናብ ከመጀመሩ በፊት ወይም ዝናብ ካቆመ በኋላ በጥንቃቄ በጥልቀት
ተቆፍረው በፀሀይ እንዲደርቁ ይደረጋል፡፡ ይህ የሚከናወነው በጥቅምትና በህዳር
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ወይም በጥርና በየካቲት ወራት ነው፡፡ እንደ የአካባቢው ሁኔታ ከነዚህ ወራት
ውጪም ሊሆን ይችላል፡፡
በእንሰት ልማት ውስጥ በክረምት ወራት የጠወለጉና ያረጁ ቅጠሎች ተቆርጠው
በማሳ ውስጥ የሚበተኑ ሲሆን አረምን ለመቆጣጠር ይረዳል፡፡

4.4.2. በሽታ መከላከል
እንሰትን የተለያዩ በሽታዎች የሚያጠቁት ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ የተለያዩ የባክቴሪያ፣
የፈንገስ፣ የቫይረስና ኔማቶድ በሽታዎች ይገኙበታል፡፡
በባክቴሪያ ከሚመጡ በሽታዎች ውስጥ የእንሰት አጠውልግ በሽታ ቀዳሚውን ስፍራ የሚይዝ
የእንሰት ምርትና ምርታማነትን ከሚቀንሱ ነገሮች ውስጥም ቁጥር አንድ ነው፡፡
የስር አበስብስ፣ የቅጠልና የስር ኔማቶዶችም ምንም እ
ንኳን ጉዳቱ የከፋ ባይሆንም በተወሰነ ደረጃ ጉዳት ያደርሳሉ፡፡
የእንሰት አጠውልግ በሽታ የመከላከያ ዘዴዎች
የእንሰት አጠውልግ በሽታን ለመቆጣጠር እስካሁን ምንም ዓይነት የኬሚካልም ሆነ ሌሎች
መፍትሔዎች የሌሉ በመሆናቸው በሽታ አምጪው ባክቴሪያ ሊተላለፍባቸው የሚችሉ
መንስኤዎችን በተቻለ መጠን ማስወገድ ብቻ ነው፡፡
በአሁኑ ወቅት በሽታውን ለመከላከል እየተተገበሩ ያሉት የመከላከያ ተግባራት የተሻለ
የቁጥጥር ዘዴ እስኪገኝ ድረስ የሚከተሉትን የጥንቃቄ እርምጃዎች ሥራ ላይ ማዋል ይገባል፡፡
ሀ.

በበሽታ የተጠቃውን እንሰት ማስወገድ

በበሽታ የተጠቃ እንሰት ዋነኛ የበሽታው ምንጭ ስለሆነ በጥንቃቄ በመንቀል በጉድጓድ
ውስጥ መቅበር አስፈላጊ ነው (ሥዕል 25)፡፡
በበሽታ የተያዙ የእንሰት ተክሎች ካሉበት ማሳ ጤናማ እንሰት ወደ አለበት ማሳ ውሃ
እንዳይፈስ(በጎርፍ መልክ) መከላከል አስፈላጊ ነው፡፡
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ሥዕል 25. አርሶ አደሮች በበሽታ የተጠቃውን እንሰት ከማሳ ውስጥ
ለማስወገድ በሕብረት ሲንቀሳቀሱ

ለ.

የመገልገያ መሣሪያዎችን ንጽህና መጠበቅ

የእንሰት አጠውልግ በሽታ በአብዛኛው በንክኪ የሚተላለፍ ስለሆነ የእርሻ መገልገያ፣ መፋቂያና
ማዘጋጃ መሣሪያዎችን ከመጠቀም በፊትም ሆነ በኋላ አጥቦ በእሳት መለብለብ ያስፈልጋል
(ሥዕል 26)፡፡

ሥዕል 26. ዋና ዋና የእንሰት መገልገያ መሣሪያዎችና አርሶ አደሮች
መሣሪያዎችን ሲያጸዱ

ሐ.

እንስሳት ወደ ማሳ ውስጥ እንዳይገቡ መቆጣጠር

የቤት እንስሳትና የዱር አራዊት (በተለይ ፍልፈልና ጃርት) ወደ እንሰት ማሳ ውስጥ በመግባት
ከበሽተኛው ወደ ጤነኛው እንሰት ሊያስተላልፉ ስለሚችሉ ወደ ማሳ እንዳይገቡ መቆጣጠር
(ሥዕል 27)፡፡
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ሥዕል 27. በአጥር ያልታጠረ የእንሰት ማሳ(ሀ) እና በአግባቡ የታጠረ የእንሰት ማሳ (ለ)
ሥዕል 25. በአጥር ያልታጠረ የእንሰት ማሳ (ሀ ) እና በአግባቡ የታጠረ የእንሰት ማሳ (ለ )
መ.

ማሳን ለተወሰነ ጊዜ በሌላ ሰብል መሸፈን

የታመመ እንሰት በተነቀለበት ማሳ ላይ ቢያንስ ለአንድ ዓመት በሌላ ሰብል መሸፈን
ባክቴሪያው በማሳው ውስጥ እንዲጠፋ ያደርጋል (ሥዕል 28)፡፡

ሥዕል 28. በበሽታው የተያዘ እንሰት የተነቀለበት ቦታ በሌላ አመታዊ ሰብል ተሸፍኖ

ሠ.

በሽታውን የሚቋቋም የተሻሻለ የእንሰት ዝርያ መትከል

በምርምር ተቋምና በአርሶ አደሮች ማሳ ውስጥ በጋራ ተሞክሮ በሽታን የመቋቋም ችሎታ
ያለውን የእንሰት ዝርያ መትከል
የእንሰት አጠውልግ በሽታን የመቋቋም ችሎታ ያላቸውን እንደ መዚያ ያሉ የእንሰት
ዝርያዎችን መጠቀም (ሥዕል 29)፡፡
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ሥዕል 29. የእንሰት አጠውልግ በሽታን በተሻለ ሁኔታ የሚቋቋመውን መዝያ የእንሰት ዝርያ

ረ.

የተሻሻሉ የእንሰት አመራረት ቴክኖሎጂዎችን መተግበር

ከበሽታ ነፃ የሆነ ችግኝን በተገቢው የመትከያ ርቀት (2ሜ በ2ሜ) መጠቀም፣ የእንሰት ማሳን
ከአረም ነፃ ማድረግና ፍግ መጨመር (≥ 10 ኪ.ግ. ለአንድ እንሰት በዓመት) መጠቀም
ሸ.

በሽታውን የሚሸከሙ ሌሎች ተክሎችን ማስወገድ

በእንሰት ማሣ አካባቢ የሴታ አኩሪ እንዳያድግ ማስወገድ አስፈላጊ ነው፡፡ ምክንያቱም ይህ
የአረም ዓይነት የበሽታ አምጪ ተሕዋሲያንን ማቆየት ስለሚችል ነው፡፡
ቀ.

ማህበረሠብ ተኮር የተቀናጀ የእንሰት አጠውልግ በሽታ መከላከያ

ከላይ በዝርዝር የተቀመጡ የእንሰት አጠውልግ በሽታ መከላከያ ዘዴዎችን ማህበረሠቡንና
ባለ ድርሻ አካላትን በማቀናጀት የተለያዩ ተግባራትን ማከናወን ተችሏል፡፡ እነዚህም፡ሀ. የእንሰት አጠውልግ በሽታ ቅድመ ዳሰሳ ጥናት
በተመረጠው ጉራጌ ዞን ስር በሚገኘው ሶዶ ወረዳ በሚገኙ ችግሩ አለባቸው ተብሎ
በተለዩና በሚታወቁ ቀበሌዎች ላይ መሠረታዊ የሆኑ የቅኝት ስራ አሰባሰብ ዘዴዎችን ያሟላ
ቼክ-ሊስት/መጠይቅ በማዘጋጀት የዳሰሳ ጥናት ተከናውኗል፡፡
ለ. ፖስተር፣ ማንዋል፣ በራሪ ፁሁፍና የሬዲዮ ፕሮግራም ማዘጋጀት
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እስከ አሁን በዋናነት በደቡብ ግብርና ምርምር (አረካና ሐዋሳ ግብርና ምርምር ማዕከላት) እና
በሌሎች ምርምር ማዕከላት የተገኙ የእንሰት አጠውልግ በሽታና ሌሎች ተዛማጅ የአመራረት
ቴክኖሎጂዎችን ማለትም በበሽታና ተባይ ቁጥጥር፣ በዝርያ ማሻሻያና በአመራረትና አያያዝ
በአካባቢ ነዋሪዎች በጋራ ስለመስራት (collective action) እና ስለ አካባቢያዊ የመተዳደርያ
ደንብ (By-law) እንዲሁም ስለ ተሳትፎአዊ ክትትልና ግምገማ (Participatory monitoring
and evaluation) ማኑዋል (Enset Production Guide line) ፣ ፖስተሮችና በራሪ ጽሁፎች
እንዲሁም የሬዲዮ ፕሮግራም የማዘጋጀት ስራ ተሰርቷል፡፡
ሐ. አቅም መገንባት
ለባለደርሻ አካላት ሥልጠና መስጠት
እስከ አሁን በዋናነት በደቡብ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት (አረካና አዋሳ ግብርና
ምርምር ማዕከላት) እና በሌሎች ምርምር ማዕከላት የተገኙ አጠቃላይ የእንሰት
አመራረት ቴክኖሎጂዎችን ማለትም በበሽታና ተባይ ቁጥጥር፣ በዝርያ ማሻሻያና
በአመራረትና አያያዝ በአካባቢ ነዋሪዎች በጋራ በመስራት (collective action) እና ስለ
አካባቢያዊ የመተዳደርያ ደንብ (By-law) እንዲሁም ስለ ተሳትፎአዊ ክትትልና ግምገማ
(Participatory monitoring and evaluation) በተለያዩ የስልጠና ዘዴዎች ማለትም
ለአርሶ አደሩ ግልጽ በሆነ መንገድ በተዘጋጁ የእንሰት አመራረት ማንዋል ፖስተሮችና
በራሪ ጽሁፎች በመታገዝ ለወረዳ የግብርና ባለሙያዎች፣ የልማት ሠራተኛውንና አርሶ
አደሩን ያሳተፈ ስልጠና በመስጠት በተሻሻሉ የእንሰት ፓኬጆች ላይ ያለው ግንዛቤ
እንዲዳብር ተደርጓል፡፡ በስልጠናው ማብቂያ ላይ ከአርሶ አደሮች፣ ከልማት ሠራተኛው
ጋር ውይይት ተደርጎ የግብረ መልስ መረጃዎች የተሰበሰቡ ሲሆን ከዚያም በተመረጡ
የአርሶ አደር ማሳዎች ላይ ጉብኝት ተደርጎ የተግባር ስልጠና ተከናውኗል፡፡
በአርሶ አደር ተሣትፎ በሽታ የሚቋቋም የእንሰት ዝርያ ማባዛትና ማሰራጨት በቀበሌ
ደረጃ ከሚመለከታቸው የቀበሌው አመራር ጋር የእንሰት ማባዣ ቦታ መረጣ ፣ በሽታውን
በተሻለ መልኩ ይቋቋማል የተባለውን የማዚያ ዝርያ በሠፊው ማስገባት፣ በተመረጠ ቦታ
ተከላ የተከናወነ ሢሆን ዝርያውም ከአርሶ አደር ጋር ተጎብኝቶ ለተከላ ዝግጁ የሆኑ
ችግኞች ስርጭት ተከናውኗል፡፡
መ. የእንሰት አጠውልግ በሽታ ቁጥጥር ትግበራ ግብረ-ሃይል (Task force) ማቋቋም
የእንሰት በሽታና ተባይ በአስተማማኝ ሁኔታ ለመከላከልና ለመቆጣጠር በሰብሉ ልማት ዙሪያ
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የስራስር ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
የሚንቀሳቀሱ ባለድርሻ አካላት የጋራ እንቅስቃሴ ወሳኝ በመሆኑ ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ
ከክልል እስከ ቀበሌ ድረስ ግብረ ሃይል በማቋቋም ተግባርና ኃላፊነታቸውን እንዲሁም በቀበሌ
ደረጃ የአሰራር ስልት በመንደፍ ተንቀሳቅሷል፡፡ ግብረ-ሃይሉና የሚጠበቅባቸው ተግባርና
ኃላፊነት ከታች በዝርዝር በተገለፀው መልኩ በማዋቀር የጋራ የስራ ዘመቻ ለማከናወን
መተዳደሪያ ደንብ በማውጣት ወደ ስራ ተገብቶ የሚፈለገውን ውጤት ለማምጣት ተችሏል፡፡
በክልል ደረጃ የተቋቋመ ግብረ-ሃይል
በክልል ደረጃ የተቋቋመው ግብረ-ሃይል ከክልል እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ቢሮ እንዲሁም ከክልል
ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት እና ሌሎች መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በማውጣጣት
የሚቋቋም እና ተጠሪነቱ ለክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ቢሮ ኃላፊ ሆኖ የሚከተሉትን
አባላትን አካቷል፡በክልል ደረጃ የተቋቋመው ግብረ-ሃይል አባላት
የ------------------- ክልል እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ቢሮ ሀላፊ ------------------- ሰብሳቢ
ክልል እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ቢሮ
የ------------------- ኤክስቴንሽን አገልግሎት የሥራ ሂደት
ባለቤት

--------------------- አባል

ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት
የ------------------- ክልል
ዋና ዳይሬክተር

--------------------- ፀሀፊ

ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት
የ------------------- ክልል
ሰብል ምርምር ዳይሬክተር

--------------------- አባል

በክልል ደረጃ የተቋቋመው ግብረ-ሃይሉ ተግባርና ኃላፊነት
የንቅናቄውን አፈፃፀም ይከታተላል፣ ይደግፋል፣ ዕተግባራዊነቱን ያረጋግጣል፡፡
የሚመለከታቸው አካላት ስልጠና እንዲያገኙ ያመቻቻል፡፡
እንደ አስፈላጊነቱ በመስክ በመገኘት የመስክ ክትትልና ግምገማ ያደርጋል፡፡
የንቅናቄውን የስራ እንቅስቃሴ ሪፖርት ለክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ቢሮ ኃላፊ ያቀርባል፡፡
በዞን ደረጃ የሚቋቋመውን የስራ ግብረ-ሃይል የስራውን አፈፃፀም ይደግፋል፣ ያግዛል
እንዲሁም ይከታተላል፣ ይገመግማል፣ ግብረ-መልስ ይወስዳል፡፡
ግብረ-ሃይሉ ስብሰባዎች፣ የምክክር መድረኮች፣ የመስክ ቀን ዝግጅት እንዲዘጋጅ ያመቻቻል፡፡
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በዞን ደረጃ የተቋቋመ ግብረ-ሃይል
የ------------------ ዞን አስተዳዳሪ

---------------ሰብሳቢ

የ------------------ ዞን እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ቢሮ ሃላፊ

------------------ፀሀፊ

የ------------------ ግብርና ምርምር ማዕከል ሥ/አስኪያጅ

------------------አባል

በዞን/በአቅራቢያ የሚገኝ የእንሰት ምርምር ፕሮጀክት ተመራማሪ

------------------አባል

በዞን ደረጃ የተቋቋመው ግብረ-ሃይል ተግባርና ሃላፊነት
የንቅናቄውን የስራ ሂደት በታቀደው መሰረት እንዲከናወን ድጋፍ ያደርጋል፡፡
በወረዳ ደረጃ የሚቋቋመውን ግብረ-ሃይል የስራ እንቅስቀሴ ይደግፋል፣ ያግዛል እንዲሁም
ይከታተላል፣ አፈፃፀሙን ያረጋግጣል፡፡
የንቅናቄውን ተግባራት ለሚያከናውኑ ባለሙያዎችና አርሶ አደሮች ስልጠና እንዲሰጥ
ያመቻቻል፡፡
በተመረጠው ቀበሌ ላይ በመገኘት ክትትልና ግምገማ ያደርጋል፡፡
የንቅናቄውን የስራ እንቅስቃሴ ሪፖርት ለክልሉ ግብረ-ሃይል ያቀርባል፡፡
ትምህርታዊና ቅስቀሳ ስራዎች እንዲተገበሩ ድጋፍ ያደርጋል፣ አፈፃፀሙን ይከታተላል፡፡
የመስክ ቀን ማዘጋጀትና መሰል የአዘቦት ስራዎች ተግባራዊ እንዲሆኑ ያመቻቻል፡፡
የንቅናቄውን ግብ ላሳኩ ቀበሌዎች እንዲሸለሙ እንዲደረግ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር
በመገምገም ለክልሉ ያቀርባል፡፡
በወረዳ ደረጃ የተቋቋመ ግብረ-ሃይል
በወረዳ ደረጃ የተቋቋመው ግብረ-ሃይል የሚከተሉት አባላት አሉት፤
የወረዳ አስተዳዳሪ

--------------------ሰብሳቢ

የወረዳ እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ቢሮ ሃላፊ

-----------------------ፀሀፊ

የወረዳ ድርጅት ሃላፊ

----------------------አባል

የወረዳ እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ልማት ጽ/ቤት የቴክ/ ማስፋፊያ ዴስክ

----------------------አባል

የወረዳ የሴቶች ጉዳይ ኃላፊ

-------------------- አባል
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የስራስር ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
የእንሰት ምርምር ፕሮጀክት ተወካይ

----------------------አባል

በወረዳ ደረጃ የተቋቋመው ግብረ-ሃይል ተግባርና ሃላፊነት
በሠነዱ ላይ የሠፈሩት ተግባራት በታቀደው መሰረት በቅርበትና በአካል በመገኘት
እንዲከናወን ድጋፍ ያደርጋል፡፡
በቀበሌ ደረጃ የሚቋቋመውን ግብረ-ሃይል የስራ እንቅስቀሴ ይደግፋል፣ ያግዛል እንዲሁም
ይከታተላል፣ የሥራ አፈፃፀሙን ያረጋግጣል፡፡
ለተግባራዊ የቁጥጥርና መከላከል ሥራ አስፈላጊው ግብዓቶች ወቅታቸውን ጠብቀው
መሟላታቸውን በቅርበት ይከታተላል፡፡
ንቅናቄው በሚከናወንበት ቀበሌያት ላይ በመገኘት ወቅታዊ ክትትልና ግምገማ ያደርጋል፡፡
የንቅናቄውን የስራ እንቅስቃሴ በተመለከተ መረጃ በማጠናቀር ሪፖርት ለዞን ግብረ-ሃይል
ያቀርባል፡፡
በንቅናቄው የስራ እንቅስቃሴ ስለሚያጋጥሙ ችግሮች መፍትሄ እንዲያገኙ ከሚመለከተው
አካል ጋር በቅርበት ይሰራል፡፡
ትምህርታዊና ቅስቀሳ ስራዎች እንዲተገበሩ በቀበሌ ደረጃ ላለው ግብረ-ሃይል ድጋፍ
ያደርጋል፣ አፈፃፀሙን ይከታተላል፡፡
በቀበሌ ደረጃ የተቋቋመ ግብረ-ሃይል፡በቀበሌ ደረጃ የተቋቋመው ግብረ-ሃይል በወረዳው ውስጥ ንቅናቄው የተካሄደበት ቀበሌ
ነው፤ በመሆኑም በቀበሌ ደረጃ የተቋቋመው ግብረ-ሃይል የሚከተሉት አባላት አሉት፤
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የቀበሌ አስተዳዳሪ/ሥራ-አስኪያጅ

------------------------------ ሰብሳቢ

የቀበሌ ልማት ሠራተኞች ሱፐርቫይዘር

------------------------------ አባል

የቀበሌ የሰብል ልማት ሠራተኛ

------------------------------ ፀሃፊ

የቀበሌ እድር ሊቀ መናብርት

------------------------------ አባል

የቀበሌው የሃይማኖት መሪ

------------------------------ አባል

የቀበሌ ታዋቂ/ሞዴል አርሶ አደር (ሴትና ወንድ)

------------------------------ አባል

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር
የቀበሌ የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር

2009

------------------------------ አባል

በቀበሌ ደረጃ የተቋቋመው ግብረ-ሃይል ተግባርና ሃላፊነት
የቀበሌውን አርሶ አደር ማህበረሰብ ለጋራ ስራ እንዲነሳሳ፣ እንዲሳተፍ በየወቅቱ ቅስቀሳ
ያካሂዳል፣ ያስተባብራል፣ ተፈፃሚነቱን ያረጋግጣል
በልማት ቡድን ደረጃ የሚቋቋመውን ግብረ-ሃይል የስራ እንቅስቀሴ
ይደግፋል፣ ያግዛል እንዲሁም ይከታተላል፣ የሥራ አፈፃፀሙን ያረጋግጣል
የንቅናቄውን ስራ በባለቤትነት በታቀደው መሰረት እንዲከናወን ያደርጋል፣
ያስተባብራል፡፡
በንቅናቄው የስራ ሂደት ለሚያጋጥሙ ችግሮች መፍትሄ ይሰጣል፣ ያሰጣል
ለንቅናቄው አፈጻጸም የሚያግዙ ህብረተሰቡን ያሳታፈ ውስጠ ደንብ
እንዲዘጋጅ አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል፣ ያስጸድቃል፣ ተግባራዊ
እንዲሆን ያደርጋል/ይከታተላል፡፡
ለተግባራዊ የቁጥጥርና መከላከል ሥራ አስፈላጊው ግብዓቶች ወቅታቸውን
ጠብቀው ተግባር ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፡፡
በአርሶ አደር ማሳ ላይ በመገኘት የሥራው ወቅታዊነትና ጥራት ክትትልና
ግምገማ ያደርጋል፡፡
የስራ አፈጻጸም መረጃ በማጠናቀር ወቅታዊ ሪፖርት ለወረዳ ግብረ-ሃይል
ያቀርባል፡፡
ሠ. መተዳደሪያ ደንብ ማውጣት
በአሁኑ ሰዓት የእንሰት አጠውልግ በሽታን ለመቆጣጠር የእንሰት ማሳን በንፅህና የመያዝ
ዘዴን በመጠቀም በሽታውን መቆጣጠር እንደሚቻል በሙያው የተሰማሩ ሰዎች አጥብቀው
ቢመክሩና በተለያየ ወቅት ቢያሰለጥኑም እንዲሁም አንዳንድ አርሶአደሮች ቢጠቀሙበትም
በሽታውን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር አልተቻለም፡፡ ይህ የሆነበት ምክንያት አርሶአደሮች
በተናጠል ስለሚሰሩና የእንሰት አጠውልግ በሽታ ደግሞ በአንድ አርሶአደር ማሳ ስለማይወሰንና
በአንድ አካባቢ የሚኖሩ አርሶ አደሮች በጋራ ስለማይሰሩ እስካሁን ችግሩ ሊቀረፍ አልቻለም፡፡
ስለዚህ ይህን ችግር በዘለቄታዊ መልኩ ለመቅረፍ አርሶ አደሩ በጋራ ተባብሮና ተንቀሳቅሶ
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የስራስር ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
ከየአካባቢው በሽታውን ማጥፋት ይቻላል፡፡ በጋራ ተባብሮና ተንቀሳቅሶ በዘለቄታ በሽታውን
ለመቆጣጠር በሕብረተሰቡ ተሳታፊነት የመተዳደርያ ደንብ ወጥቶና ይህን የሚተገብርና
የሚያሰራ አገር በቀል ማህበራዊ ድርጅት ሕብረተሰቡ መርጦ በማሰራት የበሽታውን አስከፊ
ጥቃት መታደግ ይቻላል፡፡ ሥለሆነም ይህ መተዳደርያ ደንብ የእንሰትን አጠውልግ በሽታ
ለመቆጣጠር በአርሶ አደሩ ቀጥተኛ ተሳታፊነት ተዘጋጅቶ ቀርቧል፡፡
ርዕስ፡ በ------ወረዳ በሁሉም እንሰት አብቃይ ቀበሌዎች አስተዳደር በጋራ ተባብሮና
ተንቀሳቅሶ የእንሰት አጠውልግ በሽታን ለመቆጣጠር በሕብረተሰቡ ቀጥታ ተሣታፊነት
የተዘጋጀ መተዳደርያ ደንብ፦
የደንቡ መጠርያ፡ በ--------ወረዳ በሁሉም እንሰት አብቃይ ቀበሌዎች አስተዳደር
በሕብረተሰቡ ተሳትፎ የእንሰት አጠውልግ በሽታን ለመቆጣጠር የወጣ መተዳደርያ
ደንብ ተብሎ ሊጠራ ይችላል፡፡ ቀን-------/------/20--፡፡
ዓላማ፡ የአካባቢው ሕብረተሰብ የበሽታውን አስከፊነት በመረዳት የእንሰት አጠውልግ በሽታን
በጋራ ተባብሮና ተንቀሳቅሶ በሽታውን ከቀበሌው ማጥፋትና የእንሰት ምርትና
ምርታማነትን በመጨመር ብሎም በቀበሌ ደረጃ የምግብ ዋስትናን ማሻሻል ነው፡፡
የደንቡ አስፈላጊነት፡ የአካባቢው ሕብረተሰብ ባወጣውና በተስማማው የመተዳደርያ ደንብ
መሰረት ተመርቶና ተከትሎ በጋራ፣ በትብብር በመንቀሳቀስ የእንሰት አጠውልግ
በሽታን እዲቆጣጠር ማድረግ ነው፡፡
በደንቡ የተጠቀሱ ቃላትና ሐረጎች ትርጓሜ
በመተዳደርያ ደንቡ የተጠቀሱ አንዳንድ ቃላቶችና የቃል ኃረጎች ሌላ ትርጉም እስካልተሰጣቸው
ድረስ በዚህ መተዳደርያ ደንብ ከታች በተሰጠው መልኩ ይተረጎማሉ፡የቀበሌ መስተዳድር፡ በ----ወረዳ በሁሉም እንሰት አብቃይ ቀበሌዎች አስተዳደር የሚገኝ
የቀበሌ አስተዳደር ነው፡፡
የቀበሌው ፍርድ ሸንጎ፡ በ---ወረዳ በሁሉም እንሰት አብቃይ ቀበሌዎች አስተዳደር ውስጥ
ህግን በተዋረድ የሚያስፈፅም የቀበሌው አካል ነው፡፡
የልማት ቡድን ፡ ማለት በ----ወረዳ በሁሉም እንሰት አብቃይ ቀበሌዎች አስተዳደር ውስጥ
ከ25-30 የአባወራ/እማወራ አርሶ አደሮች አባል ያለው ትንሹ የመንግስት መዋቅር/
አስተዳደር አካል ሲሆን ኅብረተሰቡ ይህን የእንሰት አጠውልግ በሽታን ለመቆጣጠር
የሚያስተባብር የህዝብ ድርጅትና የመተዳደርያ ደንቡን ያስፈፅማል ተብሎ
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የተመረጠ ድርጅት ነው፡፡
ግብርና ምርምር፡ ማለት የ--------ግብርና ምርምር ማዕከል ማለት ነው፡፡
መተዳደርያ ደንብ፡ ማለት ኅብረተሰቡ በቀጥተኛ ተሳታፊነትና በስምምነት የተመሰረተ
የእንሰት አጠውልግን ስራ በጋራ ለማሰራት የተደረገ ስምምነት ነው፡፡
እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ቢሮ፡ የ-----ወረዳ እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ቢሮ ማለት ነው፡፡
አስተባባሪ አካላት፡ ማለት የእንሰት አጠውልግ በሽታን በዶዮገና ወረዳ በሁሉም እንሰት
አብቃይ ቀበሌዎች አስተዳደር ለመቆጣጠር በቀበሌው ነዋሪ ስምምነት የተመረጡ
የልማት ቡድንና በቀበሌ ደረጃ ስራውን የሚያስተባብሩ፣ የሚቆጣጠሩና
የሚገመግሙ አካላት ናቸው፡፡
አርሶ አደር፡ በ------ወረዳ በሁሉም እንሰት አብቃይ ቀበሌዎች አስተዳደር ውስጥ እንሰት
አብቃይ ገበሬ ነው፡፡
እንሰት፡ ማለት በአካባቢው ለምግብነት የሚያገለግል ተክል ነው፡፡
የእንሰት አጠውልግ በሽታ፡ ማለት የእንሰት ተክልን የሚያጠወልግና የሚገድል ዋነኛ የእንሰት
አውዳሚ በሽታ ነው፡፡
በጋራ ተንቀሳቅሶና ተባብሮ መስራት፡ ማለት የቀበሌያቱ አርሶ አደሮች ሙሉ በሙሉ
በአንድነት ተባብለውና ተቀናጅተው ለጋራ ችግር የጋራ መፍትሄ ለማምጣት በጋራ
መንቀሳቀስ ነው፡፡
በንፅህና የእንሰት ማሳን የመያዝ ዘዴ፡ ማለት የእንሰት አጠውልግ በሽታን ለመቆጣጠር በአሁኑ
ጊዜ እንደ አጭር የመፍትሄ መርኃ ግብር ተቆጥሮ በሽታውን ለመቆጣጠር ካሉት
ዋነኛ የመቆጣጠርያ ዘዴ አንዱ ነው፡፡

ምዕራፍ 1. መተዳደርያ አንቀፅ/ደንቦች
1.1. በ------ወረዳ በሁሉም እንሰት አብቃይ ቀበሌዎች አስተዳደር ውስጥ የሚኖር
እያንዳንዱ አርሶ አደር የእንሰት አጠውልግን በሽታን ለመቆጣጠር በጋራ
ተባብሮና ተንቀሳቅሶ የመስራት ኃላፊነትና ግዴታ አለበት፡፡
1.2. የቀበሌያቱ ነዋሪ የሆነ አርሶ አደር የእንሰት አጠውልግ በሽታን ለመቆጣጠር
የተመረጡትን አስተባባሪ አካላት ስራውን ለማሰራት ሕብረተሰቡን/አርሶ
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የስራስር ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
አደሩን በሚጠይቁበት ወቅት እያንዳንዱ አርሶ አደር ያለአንዳች ቅድመ ሁኔታ
መታዘዝ አለበት፡፡
1.3. እያንዳንዱ የቀበሌው አርሶ አደር የእንሰት ማሳውን በሳምንት ሁለት ጊዜ
በመጎብኝት ድንገት የእንሰት ተክል በእንሰት አጠውልግ በሽታ የተበከለ ካለ
ወዲያውኑ ለልማት ቡድን አስተባባሪ አካላት የማሳወቅ ግዴታ አለበት፡፡
1.4. የእንሰት አጠውልግ በሽታን ለመቆጣጠር የተመረጡት የየልማት ቡድን አስተባባሪ
አካላት ደግሞ ስራውን የማስተባበር፣ የመቆጣጠርና የመከታተል እንዲሁም
ከአንድ አርሶ አደር ሪፖርት ከተደረገበት ቀን አንስቶ እስከ 15 ቀናት ባልበለጠ
ጊዜ ውስጥ ህብረተሰቡን አስተባብረው በማንቀሳቀስ በሽታውን በቁጥጥር ስር
የማዋል ኃላፊነትና ግዴታ አለባቸው፡፡
1.5. በየልማት ቡድኑ/በየንዑሱ ያለው የቀበሌው አርሶ አደር በእንሰት አጠውልግ በሽታ
የተበከለውን የእንሰት ተክል ከነስሩ በመንቀል ለዚህ ተግባር በተዘጋጀው
የተበከለ እንሰት የመቅበሪያ ጉድጓድ ውስጥ የማስጣልና እንዲሁም ጉድጓዱን
ለመቆፈር ህብረተሰቡም የየግል የእርሻ መሳሪያውን በማምጣትና በመጠቀም
የመስራት ግዴታ አለበት፡፡
1.6. በየልማት ቡድኑ/በየንዑሱ ያለው የቀበሌው አርሶ አደርና የተመረጡትን አስተባባሪ
አካላት የእንሰት አጠውልግን የመቆጣጠር ስራን በተመለከተ መረጃ ሲጠየቁ
ለተገቢው አካላት የማስረከብ ኃላፊነትና ግዴታ አለባቸው፡፡
1.7. የተበከለ እንሰት ተክል ለሚጣልበት ጉድጓድ (3 ሜ. ጥልቀትና 2 ሜ. ስፋት
ያለው) እያንዳንዱ አርሶ አደር በጋራ ተባብሮ በመስራት ለእያንዳንዱ አርሶ
አደር ለተበከለው እንሰት በቂ የሆነ ጉድጓድና ከእንሰት ማሳ እራቅ ባለ ቦታ ላይ
የመቆፈር ግዴታ አለበት፡፡
1.8. አንድ አባወራ/እማወራ አርሶ አደር በተለያዩ ተፈጥሮዊና ማህበራዊ ችግሮች
ምክንያት (ለምሳሌ፡- በሽታ፣ ሠርግ፣ የፍ/ቤት ቀጠሮ፣ እስራት፣ አሳማኝ እርቀት
ያለው ጉዞ፣ ሐዘን፣ የአካል ጉዳት፣ አረጋውያን እና መሰል ችግሮች) የእንሰት
አጠውልግ በሽታን ለመቆጣጠር በሚደረገው የስራ ቀናት መካፈል ባይችል
ከቤተሰቡ አንድ ተወካይ አባል ስራውን በበቂ ሁኔታ መስራት የሚችል ሰው
በመላክ ስራው ላይ እንዲሳተፍ ማድረግ አለበት፡፡
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ምዕራፍ 2. ደንብ ስለመተላለፍ
2.1. የቀበሌው አስተዳደር ነዋሪና አስተባባሪ አካላት በምዕራፍ 1 ከአንቀፅ 1.1. እስከ
አንቀፅ 1.8. ያሉትን ደንቦች ከተላለፈ፡ሀ. አንድ ቀን ብቻ በዘመቻው ስራ ያልተሳተፈና ያላሳተፈ ግለሰብ ከሚመለከተው
ከአስተባባሪ አካል የመጀመርያ ማስጠንቀቂያ ይደርሰዋል፡፡
ለ. ሁለት ቀን ብቻ በዘመቻው ስራ ያልተሳተፈና ያላሳተፈ ግለሰብ ከቀበሌው
መስተዳድር የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ይደርሰዋል፡፡
ሐ. ከአንቀፅ 2.1.ለ. ያለፈ ቀን በዘመቻው ያልተሳተፈ ግለሰብ/አርሶ አደር ግን ክስ
ተመስርቶበት ለቀበሌው ፍርድ ሽንጎ በመቅረብ በኢትዮጵያ ፊድራላዊና
ዲሞክራሲያዊ ሪፓፕሊክ የፍ/ብ/ስ/መ/ ህግ መሰረት ይቀጣል፡፡
2.1. አንድ አርሶ አደር በምዕራፍ 1. በአንቀፅ 1.8. በተጠቀሰው ደንብ መሰረት ለእንሰት
አጠውልግ በሽታ ቁጥጥር ስራ ብቁ ተወካይ በቤተሰቡ ከሌለና በአስተባባሪ
አካልም ከተረጋገጠ ከደንብ መተላለፍ ጥየቃ ነፃ ይሆናል፡፡

ምዕራፍ 3. ደንቡን የሚያስፈፅሙና የሚከታተሉ አካላት ድርሻ
በቀበሌው በግብርና ላይ የተመሰረተው ሕብረተሰብ፣ የሴልና የቀበሌው አስተባባሪዎች፣
የቀበሌ ካቢኔዎች፣ የቀበሌው ፍ/ሸንጎ፣ የዞን፣ የወረዳውና የቀበሌው ግብርናና ገጠር ልማትና
ባለሙያዎቹ፣ የአረካ ግ/ም/ማዕከልና ተመራማሪዎቹ መተዳደርያ ደንቡን የሚያስፈፅሙና
የሚከታተሉ አካላት ሲሆኑ የሚከተሉት ድርሻዎች ይኖራቸዋል፡3.1. የቀበሌው አርሶ አደር ኅብረተሰብ፡ የእንሰት አጠውልግ ቁጥጥር ስራን በዋነኛነት
በጋራ ተባብሮና ተንቀሳቅሶ የመስራትና የማይተባበር ግለሰብን ለአስተባባሪ
አካል በመጠቆም ለፍርድ እዲቀርብ ማገዝ
3.2. አስተባባሪ አካላት (የልማት ቡድንና የቀበሌው)፡ ሕብረተሰቡን በማስተባበር
ማሰራት፣ ክትትልና ግምገማ በስራው ዙርያ እያንዳንዱ ስራው በሚሰራበት
ቦታ እየተዘዋወሩ ማየትና ማሰራት፤ የማይተባበረውን ግለሰብ የመጀመርያ
ማስጠንቀቅያና ካለፈም ለየቀበሌው አስተዳደር ማቅረብ ብሎም ከዚህ ካለፈ
ክስ በመመስረት ለቀበሌው ፍርድ ሸንጎ ማቅረብ፤ ሥራውን በተመለከተ
መረጃን ለመሰብሰብ በተዘጋጀው ቅፅ መሰረት ትክክለኛ መረጃ በመሰብሰብና
ለተገቢው አካል ማስረከብ/ሪፖርት ማድረግ
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3.3. የቀበሌ አስተባባሪ ኮሚቴ፡ በየልማት ቡድኑ እየተዟዟሩ ክትትልና ግምገማ
በማድረግ ስራው በአግባቡ መሰራቱን ማረጋገጥ፤ እያንዳንዱ የሴል አስተባባሪን
መቆጣጠርና ኃላፊነቱን ያልተወጣ አስተባባሪ ግለሰብ ካላ በደረጃው ለህግ
ማቅረብ
3.4. የቀበሌ ካቢኔ፡ ሥራውን በመቀስቀስና በማስተባበር ሂደት ውስጥ ያልተቆጠበ
ድጋፍ የማድረግና ህግን የተላለፈ ግለሰብን የመጨረሻ ማስጠንቀቂያና ብሎም
ካለፈ አፋጣኝ እርምጃ በመውሰድ ህጉ መተግበሩን መከታተልና ማስፈፀም
3.5. የቀበሌው አስተዳደር ፍርድ ሸንጎ፡ በዘመቻው/በእንሰት አጠውልግ በሽታ
ቁጥጥር ስራ ላይ ያልተሳተፈ ግለሰብን ክስ ተመስርቶበት ሲቀርብ በኢትዮጵያ
ፊድራላዊና ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ የፍ/ብ/ሥ/መ/ ህግ መሰረት
ተከሶ በቀረበው ግለሰቡ ላይ ተገቢውን ፍርድ መፍረድ
3.6. የእርሻና ተፈጥሮ ሃብት ቢሮ፡ ስራው በትክክል መሰራቱን ክትትልና ግምገማ፣
የቴክኒክ ድጋፍ በሚያስፈልግበት ወቅት ድጋፍ የማደረግና መረጃን ከእያንዳንዱ
አስተባባሪ መሰብሰብ
3.7. የ--------ግ/ም/ማዕከልና ተመራማሪ፡ ሥራው በአግባቡ በየተዋረዱ መሰራቱንና
ህጉ መተግበሩን መከታተልና መገምገም፣ ስራውን በተመለከተ የቴክኒክ ድጋፍ
በሚያስፈልግበት ወቅት በበቂ ሁኔታ አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ እንዲሁም
መረጃን መሰብሰብ፣ ማጠናቀርና ውጤቱን ለሌላ ይገባኛል ባይ አካልና
በግብርና ሙያ ለተሰማራው ኅብረተሰብ የማሳወቅ ኃላፊነት አለበት፡፡

ምዕራፍ 4. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ
ይህ የመተዳደርያ ደንብ ከቀን----/-----/20---ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

ምዕራፍ 5. የስምምነት ሰነዱን/መተዳደርያ ደንቡን የሚያፀድቁት አካላት
በ------ወረዳ በሁሉም እንሰት አብቃይ ቀበሌዎች አስተዳደር
1.1. የወረዳው አስተዳዳሪ ስም፡-------------------ፊርማ፡ -------------1.1. የቀበሌው አስተዳዳሪ ስም፡-------------------ፊርማ፡ -------------1.2. የቀበሌው አስተዳደር ፍርድ ሸንጎ ኃላፊ ስም፡ -------------ፊርማ፡ ----
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2. የ---------ወረዳ እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ቢሮ
2.1. የ------ወረዳ እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ቢሮ ኃለፊ ስም፡ ---------------ፊርማ፡------2.2. የ--------ወረዳ እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ልማት የኤክስቴንሽን የስራ ሂደት
አስተባባሪ፡
ስም፡ -----------------------ፊርማ፡ ------------4. የግብርና ምርምር ማእከል
4.1. የማዕከሉ ስራ አስኪያጅ ስም፡ ----------------ፊርማ፡ ------------4.2. የተመራማሪው ስም፡ --------------------- ፊርማ፡ --------------ረ. የጋራ ስራ ዘመቻ (collective action) ማከናወን
አብዛኛዎቹ አርሶ አደሮች የእንሰት አጠውልግ በሽታን ለመቆጣጠር የኬሚካል መድሀኒት
ይሻሉ፡፡ ሆኖም ከተክሉ ባህሪና ከበሽታው የአጠቃቅ ስልት አንጻር ወደ ፊትም ቢሆን የኬሚካል
መድሀኒት የማግኘቱ እድል ዝቅተኛ ነው፡፡ ስለዚህ በሽታውን ለመቆጣጠር ከአሁን በፊት
በአረካና በሐዋሳ ግብርና ምርምር ማዕከላት በተለያዩ እንሰት አብቃይ አካባቢዎች ተሞክረው
የእንሰት በሽታን ለመቆጣጠር ያስቻሉ የእንሰት ማሳን በንጽህና የመያዝ እርምጃ (Sanitary
control measure) የአሰራር ዘዴ እና ሌሎችም ቴክኖሎጂዎች ከወረዳው የእርሻና ተፈጥሮ
ሃብት ቢሮ ጋር በመቀናጀት የተቀናጀ የእንሰት አጠውልግ በሽታ መከላከያና መቆጣጠሪያ
ዘዴዎች ለአርሶ አደሩ በንድፈ ሀሳብና በተግባር የተደገፈ ስልጠና በመስጠት የጋራ የስራ
ዘመቻው እንዲከናወን ተደርጓል፡፡ ከታች በዝርዝር የተቀመጡት አሰራር ዘዴዎች በጋራ የስራ
ዘመቻ ውስጥ እንዲተገበሩ ተደርጓል፡፡ እነዚህም፡ ከክልል፤ ከዞንና ከወረዳ የእርሻና ተፈጥሮ ሃብት ቢሮ ጋር ስለ ዘመቻው አጠቃላይ
ዓላማ፣ እንቅስቃሴዎችና፣ ተሳትፎ ውይይት አድርጎ እቅድ መንደፍ፣
 ከወረዳው ለስራው በሙያ ረገድ ቅርበትና እውቀት ያለው አንድ ባለሙያ (focal
person) መምረጥ፡፡
 በቀበሌ ያሉ ተሰሚነት ያላቸው ግለሰቦች ስለ እንቅስቃሴው አጠቃላይ ዓላማ፣
ጠቀሜታ እንዲሁም ስለ እንሰት አጠውልግ በሽታ ማሳን በንፅህና በመያዝ
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የመቆጣጠር ዘዴ እንዲሁም በአካባቢው ስላለው አገር በቀል የመቆጣጠር ዘዴ
ሁሉንም የአካባቢ ነዋሪዎች በጋራ በማንቀሳቀስ (community mobilization)
ውይይት ማድረግ፣
 ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን ዘመቻውን በዘላቂነት የሚያስተባብርና የሚያንቀሳቅስ
አገር በቀል የሆኑ ጠንካራ የአካባቢው የህዝብ ማህበራት ማስመረጥና እንዲሁም
የመተዳደርያ ደንብ (By-law) በህብረተሰቡ ቀጥተኛ ተሳታፊነት ማውጣትና
ማስፀደቅ፣
 በወረዳው በሽታው በስፋት ያለበትን ቀበሌ ለይቶ በመምረጥ በጋራ የሚሰራውን
(collective action) ስራ የአካባቢውን ህዝብ በማንቀሳቀስ (community
mobilization) ስራ መስራት፣
 በአካባቢው ህብረተሰብ ስምምነት መሰረት በወር/በሳምንት ስንት ጊዜ (mobilize
the collective action) መሰራት እዳለበትና መቼ መሰራት እንዳለበት ማስወሰን፣
 በጋራ እንቅስቃሴ ወቅት ህብረተሰቡን ማነቃቃት ዘመቻው በሚካሂድባቸው
በተወሰኑ ቦታዎች፡ የአካባቢውን ሙዚቃ/ዝማሬ በህብረት በሚሰሩበት ጊዜ
የሚጠቀሙበትን ለይቶ መጠቀምና በዛ ያለ ክትትልና ግምገማ ማድረግ (Frequent
monitoring and evaluation)
 ይህ ስራ ተሰርቶ ያስገኘውን ውጤት ለማወቅ የፋይዳው ጥናት ማካሄድ
(Outcome/impact assessment) ይገኙበታል፡፡
ሰ. ክትትልና ግምገማና ሙያዊ ድጋፍ ማድረግ
የአስተባባሪው አካልና ባለሙያዎችን ያካተተ ቡድን ቢያንስ በየ3ወሩ ለአንድ ጊዜ ተደጋጋሚ
የክትትልና ግምገማ ስራ ይሰራል፡፡ ለክትትልና ግምገማው ስራ ከላይ በግብረ ሃይል አወቃቀር
ላይ የተቀመጡት ተቋማት ሃላፊዎች የጋረ የምክክር ወቅት በስድስት፣ በሶስትና በአንድ ወር
አንዴ በክልል፣በዞንና በወረዳ ደረጃ በጋር በሚያደርጉት ግንኙነት አማካኝነት የንቅናቄው
ተግባር በታቀደው የድርጊት መርሀ ግብር መሰረት ስራዎቹ መከናወናቸውን እንዲሁም በጋራ
በሚደረገው የክትትልና ግምገማ እንዲሁም የንቅናቄውን አካሄድ በበላይነት ከሚመራው
ወረዳ ግብርና ልማት ፅ/ቤት፣ ዞን እርሻና ተፈጥሮ ሃብት መምሪያና ከግብርና ምርምር ማዕከላት
በሚቀርበው ሪፖርት መሰረት የንቅናቄውን አፈፃፀም መወያየት፣ በንቅናቄ ሠነዱ የታቀፉት
ስራዎቹ መከናወናቸውን ወደ ወረዳና ቀበሌ በመውረድ ይገመግማል፣ መከናወናቸውንም
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በሚያደርገው የክትትልና ግምገማ እንዲሁም የስራ ሪፖርቶች በወቅቱና በአግባቡ ተጠናቅረው
መግባታቸውን በቅርብ ይከታተላል፡፡
ሸ. አውደ ጥናት ማዘጋጀት
በቀበሌው የተካሄደውን የተቀናጀ የእንሰት አጠውልግ በሽታ ቁጥጥር ስራ ውጤት እንደ ምርጥ
ተሞክሮ በሃገር አቀፍ ደረጃ የባለድርሻ አካላትን ያሳተፈ ዓውደ ጥናት ማዘጋጀት፤ ማህበረሰብ
አቀፍ የእንሰት አጠውልግ በሽታን የመካላከል ስራ ከተሰራበት ጊዜ አንስቶ መልካም አፈፃፀም
የተከናወነበትን መልካም ተሞክሮ ለባለድርሻ አካላት እንዲያቀርቡ የተመረጡ አርሶአደሮች
በአውደጥናቱ ላይ በመገኘት በሽታውን መከላከል እንደሚቻል የራሳቸውን ምስክርነት
እንዲሰጡ ይደረጋል፡፡ በዓውደ ጥናቱ ወቅት በተገኙ ውጤቶች ላይ የአሰራር ዘዴ ማንዋልና
በራሪ ጽሁፎች ተዘጋጅተው እንዲሁም የብዙሀን መገናኛዎች ተገኝተው የስርጭት ሽፋን
እንዲሰጡት ይደረጋል፡፡

4.4.3. የእንሰት ተባይ መከላከል
በአሁኑ ወቅት የእንሰት ሰብል ምርትና ምርታማነትን በመቀነስ ላይ ከሚገኙት
ተባዮች ውስጥ የእንሰት ሥር የሚያጠቃ ሚሊባግ፣ እንሰት መጣጭ (ሊፍ ሆፐር)፣
ቅንቅን (ማይትስ)፣ ጃርትና ፍልፈል ተጠቃሾች ናቸው፡፡
የእንሰት ስር ሚሊባግ መከላከል
ሀ. የኤክስቴንሽን ሥራ መሥራት
ስለ ተባዩ መለያዎች፣ የጉዳት ምልክቶች፣ መሠራጫ መንገዶች፣ መከላከያ መንገዶችና
ንጹህ ችግኝ አመራረት ዘዴዎችን በተመለከተ ለአርሶ አደሮችና ለሚመለከታቸው
ባለሙያዎች ስልጠና መስጠት
ለ. ንጹሕ ችግኝ መጠቀም
ከተባዩ ነፃ ከሆኑ የእንሰት አምቾ ችግኝ ማባዛት፣ ከተባዩ ንፁህ የሆኑ ችግኞችን
መጠቀምና እንዲሁም ከ 2600 ሜ ከፍታ በላይ ባሉ አካባቢዎች ችግኞችን ማባዛት
የተባዩን ስርጭት ለመከላከል ይረዳል ፡፡
ሐ. ኳራንታይን (ቁጥጥር)
የኳራንታይን መኖር ተባዩ ወደ ሌሎች ቦታዎች እንዳይዛመት ይረዳል፡፡
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የስራስር ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
መ. ማሳን በፅዳት መያዝ
አረምን ማስወገድና ማሳን በንጽሕና መያዝ ተባዩን ለመቆጣጠር ያግዛል፡፡

ባህላዊ ዘዴ
ሀ. ፍግ
የከብቶችን ፍግ እሰከ 20 ኪ.ግ. በአመት ለአንድ እንሰት መጨመር ለተክሉ
ናይትሮጅን፣ ፖታሽ፣ ሰልፈርና የመሣሠሉ ንጥረ ነገሮችን ስለሚሰጠው ተክሉ ተባዩን
እንዲቋቋም ይረዳዋል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የተክሉን ስርና ጤንነት ያሻሽላል፡፡
ለ. በፈላ ውሃ መንከር
የእንሰት ችግኞች ከመተከላቸው በፊት ከ 10-30 ሴኮንድ በፈላ ውሃ መንከር የእንሰት
ስር ሚሊባግን ሙሉ በሙሉ ከማስወገዱም በተጨማሪ የእንሰት ስር ተህዋስያን
ኔማቶድን ለመቆጣጠር ይረዳል (ሥዕል 30) ፡፡

ሥዕል 30. የእንሰት ችግኞች በፈላ ውሃ ሲታከሙ

ሐ. ማሣ ዝግጅት
ማሳን በአግባቡ ደጋግሞ ማረስና ማረም
የመትከያ ጉድጓዶችን ቀድሞ ማዘጋጀት ተባዩ በምግብ እጥረት እንዲሞት
ያደርጋል፡፡
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የባዮሎጂካላዊ (ስነ ህይወታዊ)ዘዴ
ሜታሪዚየምና ቡቮሪያ የተባሉ የሻጋታ ዝርያዎችን መጠቀም ተባዩን ለመቆጣጠር
ያግዛሉ ፡፡
ሀ. የፀረ-ተባይ ባህሪ ያላቸውን እጽዋቶች መጠቀም
የብርብራ ዛፍ ፍሬ 10 ግ/ 100 ሚሊ ሊትር ውሀ ዘፍዝፎ ማዘጋጀትና 990 ሚሊ
ሊትር የዚህን ፈሳሽ በተክሉ ሥር መጨመር፤ በአመት ሁለት ጊዜ መጨመር ተባዩ
በእንሰቱ ላይ ጉዳት እንዳያደርስ ያደርገዋል፡፡
ለ. የፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን መጠቀም
ዲያዚኖን 60% ኢ.ሲ ፀረ-ተባይ ኬሚካል 1:250 ሊትር ውሃ ከተበጠበጠ በኋላ 1.7
ሊትር ፈሳሽ በአንድ ተክል መጠቀም ተባዩን ለመቆጣጠር ይረዳል፡፡
ፌንጣ (Enset leaf hopper, Poecilocarda nigrinervis) መከላከል
ማላታይን (Malathion 50% EC)፣ ዳይሜቶት (Dimethoate 40% EC)፣
ካራቴ (Karate 5% EC) እና ካርባሪል (Carbaryl 85% WP) የተባሉ ፀረ-ተባይ
ኬሚካሎች የእንሰት ቅጠል መጣጭ ፌንጣ በተከሰተበት ወቅት መርጨት ተባዩን
ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር ይረዳሉ፡፡

(ሀ ) መጣጭ ፌንጣ

(ለ ) በቀጥታ በተባዩ

(ሐ ) በተዘዋዋሪ የሚከሰት

(ሀ) መጣጭ ፌንጣ
(ለ) በቀጥታ በተባዩ
የሚከሰት ጉዳት ጉዳት
(ሐ) በተዘዋዋሪ የሚከሰት ጉዳት
ጉዳት
ሥዕል 28. የእንሰት ቅጠል የሚከሰት
መጣጭ ፌንጣ
(ሀ) በቀጥታ (ለ) እና በተዘዋዋሪ
(ሐ) የሚያስከትለው ጉዳት

ሥዕል 31. የእንሰት ቅጠል መጣጭ ፌንጣ (ሀ) በቀጥታ (ለ) እና በተዘዋዋሪ
ባለአከርካሪ የጀርባ አጥንት ተባዮችና መቆጣጠሪያ ዘዴያቸው

የፍልፈልና የጃርት ጥቃትን ለመከላከል በመጀመሪያ ደረጃ ህብረተሰቡን ያሳተፈ
ዘመቻ ማዘጋጀት ቅድሚያ የሚሠጠው ተግባር ነው፡፡ምክንያቱም እነዚህ
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የስራስር ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
እንስሳቶች ከሚደበቁበት አካባቢ በተጨማሪ ረጅም ርቀት በመጓዝ ጥቃት
ያደርሳሉ፡፡
የአካባቢውን ህብረተሰብ በማሳተፍ እንስሳቱ የሚገኙበትን ጉድጓድ በመፈለግ
ወጥመድና ኬሚካል መጠቀም የተሻሉ በመሆናቸው የአካባቢውን ህብረተሰብ
ግንዛቤ በማስፋት የእንሰት ምርት ማነቆ የሆኑትን ተባዮች ከሚያደርሱት ጥፋት
በተወሰነ መልኩ መከላከል ይቻላል፡፡
አሉሚንየም ፎስፋይድ (Alumminum phosphide) የተባለውን ኬሚካል
እንክብል በፍልፈል ጉድጉዳድ ውስጥ በመጨመር ተባዩን መከላከል እንደሚቻል
አመላካች ውጤት ተገኝቷል፡፡
ጃርትን ለመከላከል ደግሞ የሽቦ መያዣ፣ በገለባና በበርበሬ ማጠን፣ ጥልቅ (34ሜትር) በጃርት ዋሻ አፍ መቆፈር፣ በመቃብር ቦታዎች ዙሪያውን ጉድጓድ
መቆፈርና ጉድጓድዋን ተከትሎ በመቆፈር ማጥፋት ናቸው፡፡

4.5. የምርት አሰባሰብ እና ድህረ-ምርት አያያዝ
ከእንሰት የሚገኝ ምርት ዓይነት ብዙ ነው፡፡ በዚህም ምክንያት አንዳንድ ሰዎች ሲገልፁ እንሰት
ወሰን የለሽ ምርት ይሰጣል ነው ይላሉ፡፡ ከእንሰት ተክል የሚዘጋጁት የምግብ ዓይነቶች ቆጮ፣
ቡላና አምቾ ናቸው፡፡

4.5.1. የቆጮ አፋፋቅና አያያዝ
ቆጮ፡ ቆጮ ከተከረተፈ አሚቾና ከእንሰት ኮሮጆዎች ከሚገኙ ፓርንካይማ ቲሹዎች ላይ
ተፍቆ እንዲቦካ የተደረገ የእንሰት ምርት ውጤት ነው፡፡ እንሰት ለምርት ደረሰ
የሚባለው ተክሉ እድገቱን ለመጨረስ የመጀመሪያ አበባ አንቡጥ ባወጣበት ወቅት
ነው፡፡ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እንሰት መፋቅ አለበት፡፡ አበባ
ያበበ የእንሰት ተክል ከሆነ የአበባው ክፍልም ተከታትፎ ከዋናው ምርት ጋር
ይደባለቃል፡፡ ከታች በዝርዝር የተገለፁትን አሰራሮች በተግባር ላይ ማዋል የተሻለ
የቆጮ ምርት እንዲኖር ያስችላል፡፡
ለመፋቅ የደረሰ እንሰት መምረጥና ቅጠሎቹን መቁረጥ
የመፋቂያ ቦታ ማዘጋጀት
የመፋቂያ ጣውላና የቀርከሃ መላጊያ ማዘጋጀት
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የሚፋቀውን እንሰት መንቀልና ግንዱን ከአምቾው መለየት
የአምቾ መከስከሻ ማዘጋጀት
የእንሰት/ የቆጮ ማጠራቀሚያ ጉድጓድ ማዘጋጀት
ግንዱን በንፅህና መፋቅ፣ አምቾውንና የአበባ ግንዱን ለብቻው አድቆ ማዘጋጀት
እንሰት መፋቅ ማለት ለምግብነት የሚውለውን ለስላሳ ክፍል ከቃጫው
መለየት ሲሆን እንሰት ሲፋቅ ግንዱ አንድ በአንድ እየተሠነጠቀና በንፅህና
እየተዘጋጀ ለሚፍቅ ሰው በማቅረብ የመፋቅ ስራው ይከናወናል፡፡
እንሰት ተፍቆ ከተዘጋጀ በኋላ ቆጮውን ለመቅበር በተዘጋጀው ጉድጓድ ውስጥ
እንደ ተለመደው የእንሰት ቅጠል ይለጠፋል፡፡
በመቀጠልም በቅጠሉ ላይ ነጭ ዝርግ ፕላስቲክ ይነጠፋል፡፡
የተዘጋጀው ያልተብላላ ቆጮ ጉድጓድ ውስጥ ይከተታል፣ ቶሎ መብላላት
እንዲችልና የተሻለ መዓዛ እንዲኖረው እርሾ ይጨመርበታል፡፡ ለእርሾ
ግብዓትነት የሚያገለግለው ግብዓት የሚዘጋጀው፡- ከተከረተፈ እንሰት አምቾ፣
ከበሰለ ሙዝ ፍሬ፣ ተደባልቀው ከተወቀጡ ቅጠላቅጠሎች ሲሆን እነዚህን
አንድላይ በማዋሃድ ከቆጮው ጋር መቀላቀል ቆጮው በቶሎ እንዲብላላ
ይረዳዋል፡፡
ተፍቆ የተዘጋጀው ያልተብላላ ቆጮ በተነጠፈው ፕላስቲክ ላይ ይደረግና
በፕላስቲኩ ይሸፈናል፡፡
ከፕላስቲኩ በላይ የእንሰት ቅጠል ይደረብበትና እንዲብላላ እዛው ጉድጓድ
ውስጥ ይደረጋል፡፡
ከ15 ቀን እስከ አንድ ወር እንዲብላላ ከተደረገ በኋላ ከጉድጓድ በማውጣት
በመጭመቅ ተከታትፎ እስታርችነት ወዳለው ግግር ወይም ቡኮነት ይሰራል፡፡
በዚህ መልክ የተዘጋጀው ቡኮ ተጋግሮ ለምግብነት ይውላል፡፡
እንሰት ለምግብነት ከተፋቀ ከአንድ ወር ጀምሮ መመገብ የሚቻል ሲሆን ነገርግን በቤት
ውስጥ የተሻለ የምግብ ክምችት የሚኖር ከሆነ እስከ አንድ ዓመት ጊዜ ማቆየት የሚቻል
መሆኑን ከአርሶ አደር ከተገኙ መረጃዎች ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡ እንሰትን ለረጅም ጊዜ ጥራቱን
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የስራስር ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
ጠብቆ ለማቆየት በቤት ውስጥ ወይም ከቤት ውጭ በተዘጋጀ ማከማቻ ቦታ/ጉደጓድ ምንም
አይነት ንፋስ እንዳይገባ በቅጠልና በፕላስቲክ ጠቅልሎ ማስቀመጥ ያስፈልጋል፡፡ አርሶ አደሮች
በተጨማሪ ሲገልፁ ለረጅም ጊዜ በዚህ መልክ የተቀመጠው የቆጮ ምርት የቃጫ ይዘቱ
አነስተኛ ሲሆን ምንም እንኳን ከዝርያ ዝርያ ቢለያይም ቆጮውም በጣም ነጭ እንደሚሆን
ይገልፃሉ፡፡
4.5.1.1. የተሻሻለ የእንሰት መፋቂያ መሣሪያ አጠቃቀሙ
ይህ የእንሰት መፋቂያ መሣሪያ የባህላዊውን የመፋቂያ መሣሪያ መሠረት በማድረግ
ተሻሽሎ የቀረበ መሣሪያ ነው (ሥዕል 32ለ)፡፡
መሣሪያው በመጠኑና በይዘቱ ከባህላዊው ብዙ የራቀ ባይመስልም ጠቀሜታው ግን
የጎላ ነው፡፡
ይህ የመፋቂያ መሣሪያ የሚከተሉት ጠቀሜታዎች አሉት፡፡
1. መፋቂያው ራሱን ችሎ እንዲቆም ተደርጎ ስለተሰራ እንሰት ላይ በማስደገፍ
ሲሰራ የነበረውን አሰራር በማስቀረቱ እንሰቱ ላይ ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት
ይቀንሳል፡፡
2. ተንቀሳቃሽና በማንኛውም ቦታ አቁሞ ሊሠራበት የሚችል በመሆኑ አመቺ የሆነ
ቦታ ላይ መፋቅ ይቻላል፡፡
3. ቆመውም ሆነ ቁጭ ብለው ለሚፍቁ አካባቢዎች እንዲሆን ተደርጎ የተዘጋጀና
ሁለቱንም ፆታዎች የሚያሳትፍ ነው፡፡
4. ጥራት ያለው ቆጮና ቃጫ ለማውጣት አመቺ ነው፡፡
5. በዋናነት መፋቂያው ከቋሚ ተክል ጋር ምንም አይነት ንክኪ ስለማይኖረው
የእንሰት አጠውልግ በሽታ ሥርጭትን ለመከላከል ይረዳል፡፡

ሀ

ለ

ሥዕል 32. ባህላዊ (ሀ) እና የተሻሻለ (ለ) የእንሰት መፋቂያ መሣሪያ ቆመው ለሚፍቁ (ለ) ተቀምጠው
ለሚፍቁ (ሐ)
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4.5.1.2. የተሻሻለ የእንሰት አምቾ መከርተፊያ መሣሪያ ጠቀሜታ
ይህ የአምቾ መከትከቻ መሳሪያ በአንድ አካባቢ የሚገኙ አርሶአደሮች በጋራ እንዲጠቀሙበት
ተደርጎ የተሻሻለ መሣሪያ ሲሆን የዚህ መሳሪያ ጠቀሜታ ከባህላዊው መሳሪያ አንፃር
የሚከተሉት ጠቀሜታዎች ይኖሩታል (ሥዕል 33)፡፡
አምቾው በሚጨፈጨፍበት ወቅት የሚደርሰውን ብክነት ይቀንሳል፤
መሳሪያው 40 ሤ.ሜ ስፋትና 60 ሤ.ሜ ቁምት ያለው አምቾ ማድቀቅ የመቻል
አቅም አለው፡፡ በመሆኑም አምቾ ለመከትከት የሚወስደውን ጉልበትና ጊዜ
ይቆጥባል፡፡
መሳሪያውን በማንኛውም ቦታ አስቀምጦ መስራት ስለሚቻል በወንዶችና በሴቶች
መካከል ያለውን የስራ ክፍፍል እንደሚቀንስ ከአርሶአደሮች ከተገኘ ግብዓት
ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡
ሀ
)

ለ
)

ሥዕል 30ሥዕል
(ሀ)33ባህላዊና
የተሻሻለ
(ለ)አምቾ
አምቾማድቀቂያ
ማድቀቂያ
መሣሪያ
(ሀ) ባህላዊና
የተሻሻለ (ለ)
መሣሪያ

4.5.2. ቡላ ጨመቃና አያያዝ
ቡላ ከቆጮ በመቀጠል በዋና ምግብነት የሚታወቅ ነው፡፡ እንሰት በተፋቀበት እለት የግንዱ
ኮሮጆዎች ፍቅፋቂ በሚጨመቁበት ጊዜ ነጭ/አሬራ መሰል ፈሳሽ ይወጣል፡፡ ይህ ፈሳሽ ሲረጋ
ከስር በኩል የሚዘቅጠው ሊጥ መሰል ምርት ቡላ ተብሎ ይጠራል፡፡ የቡላ ጨመቃና አያያዝ
እንደሚከተለው በዝርዝር ቀረቧል፡
ቡላ በብዛት የሚገኘው ካበበ እንሰት ወይም ሊያብብ ከተቃረበ እንሰት ሲሆን
የተፋቀው የእንሰት ክፍል ለዚህ ስራ በተዘጋጀ ቃጫ ወይም ቅርጫት ውስጥ
በመጨመር ይጫኑታል፡፡
የተጨመቀው ፈሳሽ ተንሸራቶ የሚሄድበት ንጣፍ ከእንሰት ቅጠል ይዘጋጅለታል፡፡
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ሲጫኑት ለሚወጣው ፈሻሽ ማከማቻ ጉድጓድ የጠወለገ የእንሰት ቅጠል ተነጥፎበት
ይዘጋጃል፡፡
በጨመቃ ወቅት የሚወጣው ፈሳሽ በተነጠፈለት የእንሰት ቅጠል ላይ በመንሸራተት
ወደ ተዘጋጀለት ጉድጓድ እየሄደ እንዲጠራቀም ይደረጋል፡፡
ከተጠራቀመው ጭማቂም በእለቱ ወይም ከአንድ ቀን ቆይታ በኋላ ቡላው ወደ ታች
ሲዘቅጥ ውሃው ስለሚንሳፈፍ ይህን ውኃ ደፍቶ ቡላውን በማውጣትና በቅጠል አስሮ
ወይም ጠቅልሎ በማስቀመጥ እንደ አስፈላጊነቱ ጥቅም ላይ እንዲውል ይደረጋል፡፡
ቡላን ከተጨመቀ በኋላ በሁለት ዓይነት መልኩ ማቆየት ይቻላል፡
የተጨመቀውን ቡላ ውሃው በደንብ እንዲንጠፈጠፍ በማድረግ በደረቀ እንሰት
ቅጠል/ኮሮጆ በደንብ በመጠቅለል ማቆየት ይቻላል (ሥዕል 34ሀ)
የተጨመቀውን ቡላ በፀሃይ በደንብ እንዲደርቅ በማድረግ በላስቲክ በማሸግ ለረጅም
ጊዜ ማቆየት ይቻላል (ሥዕል 34ለ)

ሥዕል 34 (ሀ) በእንሰት ቅጠል የተጠቀለለ እንሰት (ለ) በፀሃይ ደርቆ የታሸገ ቡላ

የተሻሻለ የቡላ መጭመቂያ መሣርያና አጠቃቀሙ
የቡላ መጭመቂያ መሣሪያ በይዘቱ፣ በአይነቱና በአጠቃቀሙ ከባህላዊው በጣም
የተለየ ነው (ሥዕል 35ለ) ፡፡
መሣሪያው ከእንጨት ከብረትና ከወንፊት (ላሜራ) የተሠሩ ክፍሎች አሉት፡፡
ይህ የቡላ መጭመቂያ ቡላን በመጭመቅ ይደርስ የነበረው የሴቶችን የሥራ ጫና
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ድካምና ሌሎች ጉዳቶችን ይቀንሣል /ያሥወግዳል፡፡
በተጨማሪም ጥራት ያለው ቡላ ለማውጣት ይረዳል፡ እንዲሁም የቡላ ጨመቃን
በማቅለል ወንዶች በስራው ላይ እንዲሳተፉ ይጋብዛል፡፡

ሀ
)

ለ
)

ሥዕል 32. ባህላዊ (ሀ ) እና የተሻሻለ (ለ ) የቡላ መጭመቂያ መሣሪያ
ሥዕል 35 ባህላዊ (ሀ) እና የተሻሻለ ( ለ)የቡላ መጭመቂያ መሣሪያ

4.5.3. አምቾ ለምግብነት መሰብሰብ
በመሬት ውስጥ የሚገኘው የእንሰት ግንድ/አምቾ እንደ ድንች ተቀቅሎ ይበላል፡፡
አበባ ያላወጡ(2-3 ዓመት) ለአምቾ የሚውሉ የእንሰት ዝረያዎችን ጥቅም ላይ
ማዋል ይቻላል፡፡
አምቾን እንደ ስኳር ድንች ቀቅሎ ለመመገብ ለዚህ አገልግሎት የሚውሉ ጣፋጭ
ዝርያዎችን ቀድሞ ማወቅ ያስፈልጋል፡፡
የእንሰት አምቾ ከተነቀለ በኋላ ግንዱ ከላይ ይቆረጥና የስሩ አፈርና ቆሻሻው በቢላዋ
ከፀዳ በኋላ በአምቾ መከርተፊያ ይከረተፋል፡፡
የአምቾውን መካከለኛ ክፍል በማስቀረት እንደ ስኳር ድንች ተቀቅሎ ለምግብነት
ይውላል፡፡

4.5.4. ቃጫ መሰብሰብና ማከማቸት
እንሰት በሚፋቅበት ወቅት የሚገኝ ተረፈ ምርት ነው፡፡ የእንሰት ቃጫ ጥሩ ይዘት ያለው
ሲሆን በዓለም ላይ ከታወቀው አባካ የቃጫ ተክል ውጤት ጋር በጥንካሬው እኩል መጠን
ያለው መሆኑ ተረጋግጧል፡፡ የቃጫ ምርት በተለይ ለሴት አርሶአደሮች ከፍተኛ የገቢ ማስገኛ
በመሆን እያገለገለ ይገኛል፡፡ በመሆኑም የዚህን ተረፈ ምርት ጠቀሜታአሟጦ ለመጠቀም
የሚከተሉትን ቀለል ያሉ አሰራሮች መከተል ተገቢ ነው፡፡
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እንሰት በሚፋቅበት ወቅት በተቻለ አቅም የሚፋቀው ቅጠል ሳይቆራረጥ ለመፋቅ
ቢዘጋጅ
በሚፋቅበት ወቅት ቃጫውን ለምግብነት ከሚውለው ክፍል/ቲሹ በደንብ መለየት
ቃጫውን በተቻለ መጠን ገመድ በመዘርጋት ፀሃይ እንዲያገኘው ማድረግ
ቃጫ በይዘቱ እርጥበት የሚስብ በመሆኑ ደርቆ ወደ ቤት የገባው ቃጫ እርጥበት
እንዳያገኘው መጠንቀቅ ወደ ገበያ በሚወሰድበት ወቅትም ከአቧራና እርጥበት
መከላከል

4.6. ክሮፕ ካለንደር
ሠንጠረዥ 4.2. የእንሰት ግብርና ማከናወኛ የጊዜ ሰልዳ/ክሮፒንግ ካላንደር
ተግባራት

ወራት
መ

ጥ

መሬት ዝግጅት

ህ

ታ

ጥር

X

X

X

X

X

X

X

X

X

አምቾ መቅበር
ችግኝ ማዛወር

የካ

መጋ

ሚ

ግ

ሠ

ሃ

ነ

ኩትኳቶ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ችግኝ መንከባከብ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ወደ ዋና ማሳ
ማዛወር

X

X

X

X

በዋና ማሳ ኩተኳቶ/
አረም ቁጥጥር

X

X

X

X

X

X

X

ምርት መሰብሰብ

X

X

X

X
X

X

X
X

X

4.7. የኢኮኖሚያዊ አዋጭነት ጥናት
የወጪ ስሌት
ለተፈጥሮ ማዳበሪያ የሚያስፈልግ የወጪ መጠን፡
በአንድ ሄክታር ውስጥ 1600 የእንሰት ተክል ይገኛል ብለን ብንነሳ ለአንድ ተክል በዓመት 10
ኪ.ግ የተፈጥሮ ማዳበሪያ የሚሠጥ ሲሆን ተክሉ በማሳ ላይ 6 ዓመት ቢቆይ የሚያስፈልገው
የማዳበሪያ መጠን ከታች ባለው ሠንጠረዥ ቀርቧል፦
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ሠንጠረዥ 4.3.
1 ተክል
1600 ተክል/ሄ.ር
1 ተክል 6 ዓመት በዓማካይ ይቆያል ብለን
ብንነሳ

10 ከ.ግ በዓመት
16000 ኪ.ግ ወይንም 160 ኩንታል በዓመት
ያስፈልጋል፡፡
በ6 ዓመት ውስጥ 960 ኩንታል ፍግ
ያስፈልጋል ማለት ነው፡፡
ለአንድ ሄ.ር 960 ኩንታል ፍግ ሲሆን በ50
ብር ሂሳብ በጠቅላላው

የ1 ኩንታል ፍግ ዋጋ 50 ብር ቢሆን

48000 ብር ያስፈልጋል ማለት ነው ፡፡

ሠንጠረዥ 4.4. የእንሰት ተክል ከተከላ እስከ ምርት መሰብሰብ የሚያስፈልግ የጉልበት ዋጋ የወጪ ዝርዝር
ዝርዝር
ተግባራት

ተግባር

የቀን
ክፍያ
በወር

የሰው
ጉልበት

መሬት
ዝግጅት

25

ዘር
ዝግጅት

የሰው
ብዛት
በሄክታር

በአንድ
የስራ ወቅት
የሚያስፈልግ
የቀን ብዛት

በዓመት
ስራው
የሚሠራበት
ድግግሞሽ

ተክሉ
እስኪ ደርስ
ያለው
የስራ
ድግግሞሽ

10

10

3

1

7500

25

5

10

1

1

1250

ተከላ

25

10

10

1

1

2500

እንክብካቤ

25

10

10

4

28

280000

ምርት
መሰብሰብ

25

10

10

4

12

120000

ለአንድ
ሄክታር
የሚያስፈልግ
ጠቅላላ
ወጪ

ጠቅላላ
ወጪ

411250

የእንሰት ተከል ከተከላ ምርት እስከ መሰብሰብ 6 ዓመት ይፈጅበታል ብለን በመነሳት ከላይ
የተቀመጠውን ዝርዝር ስሌት ማስላት ይቻላል

በአጠቃላይ በቀበሌው የሚገኘውን የእንሰት ተክል አጠቃላይ ወጪ ስንመለከት፡
ለተፈጥሮ ማዳበሪያ የሚያስፈልግ የወጪ መጠን= 48000
የእንሰት ተክል ከተከላ እስከ ምርት መሰብሰብ የሚያስፈልግ የጉልበት ዋጋ የወጪ
ዝርዝር = 411250
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ጠቅላላ ወጪ = 48000 + 411250 = 459250 ብር ወጪ ያስፈልጋል፡፡

የገቢ ስሌት
ሠንጠረዥ 4.5. ምርት የተገኘበት የቦታ ስፋት አሰላል
የተክሉ ደረጃ

ርቀት
(ሜ)

ስፋት
(በካ.ሜ)

የፈጀበት
ጊዜ
በዓመት

የቦታ ስፋት በ
ካ.ሜ

እናት አምቾ

1x1

1

1

0.04

የመጀመሪያ ደረጃ ችግኝ

0.5 x 0.5

0.25

1

0.25

የሁለተኛ ደረጃ ችግኝ

1.5 x 1.5

2.25

2

4.5

በቋሚ ማሳ

2.5 x 2.5

6.25

3

18.75

በቋሚ ማሳ የሚገኝ እንሰት ብዛት
በሄክታር

1600 ተክል

ምርቱ የተገኘበት የቦታ ስፋት

23.54

*0.04 ካሬ ሜትር ለአንድ ችግኝ የተባለው በ 1x1 ሜትር ላይ ከተተከለው አንድ አምቾ 25 ችግኝ
ይገኛል ብሎ በመገመት ነው፡፡

ከዚህ በመነሳት፡
1.

የቆጮ ምርት በሄክታር በዓመት፡
የቆጮ ምርትን በአመት በኩንታል በሄክታር ምን ያህል ይገኛል የሚለውን ለማወቅ
ስሌቱን ከታች እንመልከት፡፡
በ23.54 ካ.ሜ = 0.64 ኩንታል ምርት ተገኘ ብንል
በ10000 ካ.ሜ = x ኩንታል?
(10000 ካ.ሜ x 0.64 ኩንታል) ፥ 23.54 ካ. ሜ = 271.88 ኩንታል
ቆጮ/ሄክታር/ዓመት ይሰጣል ማለት ነው፡፡

አንድ ኩንታል ቆጮ በዓማካይ 800 ብር ቢሽጥ 271.88 ኩንታል 217504 ብር በዓመት ገቢ
ማድረግ ይቻላል ማለት ነው፡፡
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2. የቡላ ምርት በሄክታር በዓመት፡
የቡላ ምርትን በአመት በኩንታል በሄክታር ምን ያህል ይገኛል የሚለውን ለማወቅ
ስሌቱን ከታች እንመልከት
በ23.54 ካ.ሜ = 0.2 ኩንታል ምርት ተገኘ ብንል
በ10000 ካ.ሜ = x ኩንታል?
(10000 ካ.ሜ x 0.2 ኩንታል) ፥ 23.54 ካ. ሜ = 85.11 ኩንታል ቡላ/
ሄክታር/ዓመት ይሰጣል ማለት ነው፡፡
አንድ ኩንታል ቡላ በዓማካይ 2500 ብር ቢሽጥ 85.11 ኩንታል 212775 ብር በዓመት ገቢ
ማድረግ ይቻላል ማለት ነው፡፡
3. የቃጫ ምርት በሄክታር በዓመት፡
የቃጫ ምርትን በአመት በኩንታል በሄክታር ምን ያህል ይገኛል የሚለውን ለማወቅ
ስሌቱን ከታች እንመልከት
በ23.54 ካ.ሜ = 0.25 ኩንታል ምርት ተገኘ ብንል
በ10000 ካ.ሜ = x ኩንታል?
(10000 ካ.ሜ x 0.25 ኩንታል) ፥ 23.54 ካ. ሜ = 106.20 ኩንታል
ቡላ/ሄክታር/ዓመት ይሰጣል ማለት ነው፡፡
አንድ ኩንታል የቃጫ ተረፈ ምርት በዓማካይ 1500 ብር ቢሽጥ 106.2 ኩንታል 159300 ብር
በዓመት ገቢ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው፡፡
4. የእንሰት ቅጠል ምርት በሄክታር በዓመት፡
የእንሰት ቅጠልን በአመት በኩንታል በሄክታር ምን ያህል ይገኛል የሚለውን
ለማወቅ ስሌቱ አስቸጋሪ ቢሆንም ስሌቱን በተቻለ አቅም እንደሚከተለው ለመገመት
ተችሏል፡፡
በ23.54 ካ.ሜ = 0.1 ኩንታል ምርት ተገኘ ብንል
በ10000 ካ.ሜ = x ኩንታል?
(10000 ካ.ሜ x 0.1 ኩንታል) ፥ 23.54 ካ. ሜ = 42.48 ኩንታል
የእንሰት ቅጠል/ሄክታር/ዓመት ይሰጣል ማለት ነው፡፡

405

የስራስር ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
አንድ ኩንታል የቅጠል ምርት በዓማካይ 500 ብር ቢሽጥ 42.48 ኩንታል 21240 ብር በዓመት
ገቢ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው፡፡
5. ሌሎች ጠቀሜታዎች በሄክታር በዓመት
ሌሎች ጠቀሜታዎች (የከብት መኖ፣ ከእንሰት ወፊቾ የሚሰሩ መገልገያ መሳሪያዎች)
በድምሩ ከ1600 የእንሰት ተክል ቢገኝና ከአንዱ ተክል የሚገኝ ገቢ 30 ብር ቢገመት
በአጠቃላይ 48000 ብር ገቢ ይገኛል ማለት ነው፡፡
አጠቃላይ የገቢ መጠን፡
ከቆጮ ምርት 217504 ብር
ከቡላ ምርት 212775 ብር
ከቃጫ ምርት 159300 ብር
ከቅጠል ምርት 21240 ብር
ሌሎች ጠቀሜታዎች 48000 ብር
በድምሩ 658819 ብር ገቢ ይደረጋል ማለት ነው
ከወጭ ቀሪ = 658819 - 459250 = 199569 ብር ከአንድ ሄክታር እንሰት ማግኘት
ይቻላል ማለት ነው፡፡
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የካሳቫ አመራረትና አያያዝ

5.1. መግቢያ
ካሳቫ የሚመደበው ከቁልቋል (Euphorbiaceae) ቤተሰብ ሲሆን ከ200 በላይ የሆኑ ዝርያዎች
አሉት፡፡ ሳይንሳዊ ስያሜው (Manihot esculenta) ይባላል፡፡በፖርቱጋል ነጋዴዎች
አማካይነት መጀመሪያ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በቤንን ባህረሰላጤና በኮንጎ ወንዝ አድረጎ
ወደ ምዕራብ አፍሪካ እንደ ገባ ይታወቃል፡፡ ለሁለተኛ ጊዜ ወደ 18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን
መገባደጃ ላይ በሪየኒየን፣ በማዳጋስካርና በዛንዚባር ወደቦች አድረጎ ወደ ምስራቅ አፍሪካ እንደ
ገባ መዛግብት ያወሳሉ፡፡ ይሁን እንጂ የካሳቫ ስርጭት እስከ 19ኛውና እስከ 20ኛው መቶ ክፍለ
ዘመን ድረስ በጣም አዝጋሚ ነበር፡፡ በኢትዮጵያ ለምግብነት የሚውለውም ከመሬት በታች
የሚገኘው ኮረቱ ነው ፡፡
ካሳቫ በሃይል ሰጪነቱ ከስራስር ተክሎች ሁሉ ተወዳዳሪ የሌለዉ ከምግብነት ጥቅሙ
በተጨማሪ ለከብቶች መኖነት፣ ለእስታርች ኢንዱስትሪ ጥሬ እቃነት ተፈላጊ ነዉ፡፡
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ካሳቫ በደቡብ ኢትዮጵያ የገባበት ትክክለኛ ዘመን ባይታወቅም ከ100 ዓመት በላይ እንደሆነ
አንዳንድ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ካሳቫ በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በተከሰቱ ተደጋጋሚ
ድርቆች የተነሳ የተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንዳስፋፏቸው
ይገመታል፡፡ ይሁን እንጂ በ1970ዎቹ አጋማሽ አካባቢ የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት
በመልካሳና በመልካ ወረር ምርምር ማዕከላት የዝርያ መረጣ የምርምር ስራዎች እንደ ጀመሩና
በኋላም በሃዋሳ ግብርና ምርምር ማዕከል በተደረጉ የምርምር ስራዎች በምርታቸውና በሌሎች
ባህሪያቸው የተመረጡ ሁለት ዝርያዎች በሀገር አቀፍ ደረጃ ተለቀዋል፡፡
በደቡብ ኢትዮጵያ ብሎም በሌሎች አንዳንድ የአገሪቱ ክልሎች ለምግብነት ያለዉ ተፈላጊነት
እየጨመረ በመምጣት ላይ ሲሆን ዱቄቱ ለዳቦ፣ ለገንፎ፣ ለብስኩት ከጤፍ ጋር ለእንጀራና
ወጥና ወዘተ... አገልግሎት ላይ እየዋለ ይገኛል፡፡ ስለዚህ የሰብሉን ድርቅ የመቋቋም
ባህሪውን፣በአነስተኛ መሬት ላይ ብዙ ምርት የመስጠት ችሎታውን እና ሌሎቸ ተፈጥሮአዊ
ባህሪውን ከግምት ውስጥ በማስገባት ሰብሉን በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ማስፋፋቱ ተገቢ
ሆኖ ስለተገኘ ይህ የካሳቫ አመራረትና የምርት አያያዝ ፓኬጅ ተዘጋጅቷል፡፡

5.2. ተስማሚ ስነ-ምህዳር
ከፍታ፡- ከባህር ወለል በላይ ከ0-4000 ሜትር ድረስ ሲበቅል፤ከፍተኛ ምርት ማግኘት የሚቻለው ግን ከ1200- 1800 ሜትር
ድረስ ነው ፡፡
የአየር ሙቀት፡-25-30 ዲ.ሴ
የሙቀት መጠኑ ከ100 ሴ.ግ በታች ከወረደ የካሳቫ
እድገት ይገታል፡፡
የዝናብ መጠን፡-አማካይ የዝናብ መጠኑ ከ1000-1500 ሚ.ሜ ቢሆንም
አንዴ ከበቀለ ግን የዝናብ መጠኑ 400 ሚ.ሜ የዝናብ
መጠን ቢያገኝ እንኳን ተገቢውን ምርት ይሰጣል፡፡
በመጀመሪያዎቹ ሶስት ወራት የአፈር እርጥበት እጥረት
ካጋጠመው ግን ከፍተኛ የሆነ የምርት ቅነሳ ያሳያል፡፡

408

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

የአፈር ዓይነት፡ካሳቫ በተለያዩ የአፈር ዓይነቶች መመረት ቢችልም አሸዋ ቀመስ
አፈር (የኮምጣጤነት መጠኑ ከ5.5-6.5) የሆነ አፈር የበለጠ
ይስማማዋል፡፡

5.3. የአመራረት ቴክኖሎጂና አሰራሮች
5.3.1. ተስማሚ ዝርያዎች፡ሁለት ዓይነት ዝርያዎች አሉ (ጣፋጭና መራራ)
አራት ዝርያዎች ተለቀዋል
በኢትዮጵያ የተለቀቁ ዝርያዎች በሙሉ ከጣፋጭ ዝርያዎች ወገን
ይመደባሉ /ሠንጠረዥ 5.1/፡፡
ሠንጠረዥ 5.1. የተሻሻሉ የካሳቫ ዝርያዎች
የዝርያው
ስም

ተስማሚ
ከፍታ(ሜ)

የተለቀቀበት
ዓ.ም (እኤአ)

ተፈላጊ
የዝናብ
መጠን
(ሚ.ሜ)

ምርት (ኩ/በሄ/ር)
በምርምር
ማሳ

በአርሶ
አደር ማሳ

የኤቺ.ሲ.ኤን
መጠን(ሚ¸.ግ
¼ኪ.ግ
እርጥበት
ናሙና)*

ኬሎ(44/72
ሬድ)

1200-1800

2005

980-1398

281

271

29.7

ቁሌ/104/72/
ናይጀሪያ
ሬድ)

1200-1800

2005

980-1398

272

241

20.3

ሐዋሳ 4

1200-1800

2016

980-1398

420.8

ጪጩ

1200-1800

2016

980-1398

387.8

* የመርዛማነት መጠን ከ10 ሚ.ግ /100 እርጥብ ናሙና በታች ከሆነ ምንም ችግር አይፈጥርም፡፡
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5.3.2. ለዘር የሚውሉ ቁርጥራጮች አዘገጃጀት
ተቆርጦ ያልቆየ፣ከተተከለ ቢያንስ 8 ወር የሞላው፣
ሲቆረጥ በስድስት ሰኮንዶች ውስጥ ፈሳሽ (ወተት) የሚያወጣ ግንድ
ከመካከለኛው ክፍል መሆን አለባቸው፡፡
ቁመቱ ከ20-30 ሳ.ሜ የሆነና ከአምስት ያላነሰ እንቡጥ እንዲኖረው
ይመከራል፡፡

5.3.3. የማሳ ዝግጅት
ለካሳቫ ሰብል አመራረት ሜዳማ የመሬት አቀማመጥ ምቹ ነው፡፡
ተዳፋትና ሸለቋማ የመሬት አቀማመጥ ያላቸው አካባቢዎች ለጎርፍና
ለውሃ መተኛት የተጋለጡ ቢሆኑም የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎችን
አቀናጅቶ በመስራት ካሳቫ ማልማት ይቻላል፡፡
ካሳቫ ጥሩ ምርት እንዲሰጥ መሬቱ ከ25-30 ሴ.ሜ በጥልቀት
መቆፈርና መታረስ ያለበት ቢሆንም የማሳ ዝግጅት፡በአየር ሁኔታ፣
በአፈር ዓይነት፣
በዕፅዋት ሽፋን፣
በመሬት ከፍታና ወዘተ የሚለያይ በመሆኑ ማሳው እንደ ሁኔታው
በሚከተለው መልክ ሊዘጋጅ ይችላል፡፡
የደን መሬት ከሆነ በጣም አነስተኛ ወይም ምንም ዝግጅት
አያስፈልገውም፤
ከባድ አፈር ወይም ውኃ የሚተኛበት ወይም ሸክላማ ከሆነ በጉብታ
(Mound) ወይም በመደብ (ridge) ይዘጋጃል፤
አፈሩ ለስላሳና ቀላል ከሆነ ካሳቫ ለጥ ባለ መሬት ሊተከል ይችላል፡፡

5.3.4. የተከላ ወቅት
ካሳቫ በማንኛውም ጊዜ ሊተከል ይችላል
ካሳቫ በዝናብ መጀመሪያ ወቅት ቢተከል ጤናማ ብቅለት እና ሰብል
ማግኘት ይቻላል፡፡(ከሚያዚያ አጋማሽ እስከ ግንቦት መጨረሻ
ይተከላል፡፡)
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ካሳቫ ውርጭና ከፍተኛ ዝናብ
መተከል ይቻላል፡፡

2009

በሌለባቸው በየትኛዎቹም ወራት

እጅግ ከፍተኛ ዝናብ ባለባቸው አካባቢዎች በመኸር ዝናብ ወቅት(
ሰኔ፣ሀምሌና ነሃሴ ላይ) የካሳቫ ቁርጥራጭ ስለሚበሰብስ ተከላ
አይፈፀምም ፡፡

5.3.5. የዘር/የቁርጥራጭ / መጠን
የተከላ ርቀት፡- 100ሳ.ሜ በ 100 ሳሜ በቦዮች መካከል እና በተክሎች
መካከል ይሆናል፡፡
ለአንድ ሄክታር ከ10000 ቁርጥራጮች በቂ ናቸው፡፡

5.3.6. የካሳቫ ቁርጥራጭ አተካከል
የካሳቫ አተካከል እንደ የአፈሩ ሁኔታና የመሬት አቀማመጥ ይለያያል፡፡
ዝናብ በሚበዛባቸዉና አፈሩ ውኃ የመቋጠር ባህሪ ባለበት መሬት
አካባቢ አፈሩን ከ25-30 ሴ.ሜ በመቆለል በላዩ ላይ መትከል ይገባል፡፡
በአሸዋማና ዝናብ አጠር አካባቢዎች ቁርጥራጮች መተከል ያለባቸዉ
ከአፈር በታች አግድም በማስተኛት ነው፡፡
የዝናብ እጥረት በሌለባቸዉ አካባቢዎች ደግሞ ቀጥ አድርጎ ወይም ወደ
ጎን ጋደል አድርጎ የቁርጥራጮችን 2/3ኛ ወደ መሬት ዉስጥ በማስገባት
መተከል አለበት፡
በአገራችን ለምርት የተለቀቁ ዝርያዎች የተንዠረገገ ቅርንጫፍና እስከ
አንድ ሜትር የሚደርስ ወደ ጎን የሚያድግ ስር ስላላቸው የተከላ ርቀት
በመደቦቸ መካከል አንድ ሜትር እና በተክሎችም መካከል 1 ሜትር
ነው፡፡
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ሠንጠረዥ 5.2. የተለያዩ የካሳቫ ቁርጥራጭ አተካከል ዘዴዎች
ከግሽበት ይታደጋል

በስዕሉ ላይ እንደሚታየው
በአሸዋማ አፈር ላይ
2/3ኛው የቁርጥራጭ አካል
መሬት ውስጥ በማስገባት
መትከል ጥልቅና ጠንካራ
ስር እንዲያኮርት ስለሚረዳ
መሬቱን አጥብቆ በመያዝ
ተክሉ እንዳይጋሽብ ይረዳል፡፡

ብዙ ዘር ለማምረት ያገለግላል

በቀላሉ ምርት ለመሰብሰብ
ይረዳል

ቁርጥራጩን ሙሉ በሙሉ
አጋድሞ መቅበር አብዛኛዎቹ
እምቡጦች እንዲበቅሉ
ስለሚያደረግ ከአንድ ተክል
ብዙ ቁርጥራጮችን ማግኘት
ያስችላል፡፡

ቁርጥራጩን አጋድሞ
2/3ኛውን ከአፈር ስር
አድርጎ መትከል ጠንካራና
ወፋፍራም ስሮች
እንዲኖሩት ከማድረጉም
ባሻገር በቀላሉ ምርት
ለመሰብሰብ ይረዳል፡፡

5.3.7. ኩትኳቶ/ማስታቀፍ
ከተተከለበት ከአንድ እስከ አንድ ወር ተኩል ድረስ ባለው ጊዜ
የመጀመሪያ ማሳቀፍና
ሁለተኛውን ደግሞ ከሁለት እስከ ሁለት ወራት ተኩል ባለው ጊዜ
ውስጥ ማድረግ ምርት በከፍተኛ ደረጃ እንዲጨምር ያደርጋል፡፡

5.3.8. የሰብል ፈረቃ
ከጥራጥሬ፣ ብዕር፣ አገዳ እና አትክልት ሰብሎች ጋር በማፈራረቅ
መመረት ይችላል፡፡
ስኳር ድንች፣ ያም፤ ጎደሬና ድንች ጋር በዚህ ሂደት አይመረትም
ምክንያቱም የስራስር ሰብሎች በተፈጥሮአቸው አንድ አይነት የንጥረ
ነገር ፍላጎትና ፍጆታ አላቸው ፡፡
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5.3.9. የሰብል ስብጥር፤
በመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት ፈጥነው የሚደርሱ ሰብሎችን እንደ፡ኦቾሎኒ፣ቦሎቄ፣ ስኳር ድንች፣ የተለያዩ አትክልቶችን ፣በቆሎ፣ የተለያዩ
ጥራጥሬዎችን በካሳቫ ውስጥ መትከል ይቻላል፡፡ ግን ካሳቫው እያደገ
ሲሄድ የፀሃይ ብርሃን ስለሚጋርድ አሰባጥሮ መትከል አይመከረም ፡፡

ሥዕል፡36 የካሳቫና በቆሎ ሰብል ስብጥር

5.3.10. የውሃ /መስኖ አጠቃቀም
ካሳቫ አነስተኛ የአፈር እርጥበት መጠን ይቋቋማል፤
የአፈሩን እርጥበት መጠን በመጠበቅ ካሳቫ ቢለማ ከፍተኛ ምርት
ማግኘት ይቻላል፡፡
ባህላዊና ዘመናዊ የውሀ ማሰባሰብና የእርጥበት ማቆሪያ ዘዴዎችን
አቀናጅቶ መጠቀም ያስፈልጋል፡፡
ደጋፊ መስኖ በመጠቀም በሰብሎች ላይ የእርጥበት እጥረት እንዳይከሰት
ማድረግ ይቻላል(ሠንጠረዥ 5.3)
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ከሰኔ
15-30

ካሳቫ

1700-1800

የካሳቫ ውሃ
ፍጆታ
;ሚ.ሜ/
በሰብል
ወቅት

በ18
ቀን
155
ሚ.ሜ

ሸክላማ
አፈር

አሸዋማ
አፈር
በየ2
ሳምንት
80
ሚ.ሜ

መካከለኛ
አፈር
በየ15
ቀን 125
ሚ.ሜ

ከ1000ሜትር የባህር ወለል
በታች የመስኖ ውሃ አሰጣጥ

ምንጭ፡- መልካሳ ግብርና ምርምር ማዕከል

የዘር
ወቅት

ሰብል

ሰንጠረዥ 5.3. የካሳቫ የመስኖ ውሃ አጠቃቀም

1500-1700

በሰብል ወቅት

የካሳቫ ውሃ
ፍጆታ;ሚ.ሜ/

በየ24
ቀን 170
ሚ.ሜ

ሸክላማ
አፈር

-

በየ15ቀን
100
ሚ.ሜ

በየ20
ቀን 140
ሚ.ሜ

-

ሸክላማ
አፈር

-

መካከለኛ
አፈር

-

አሸዋማ
አፈር

ከ1600-1900 ሜትር የባህር
ወለል በታች የመስኖ ውሃ
አሰጣጥ

አሸዋማ
አፈር

የካሳቫ
ውሃ
ፍጆታ
;ሚ.ሜ/
በሰብል
ወቅት

መካከለኛ
አፈር

ከ1000-1600ሜትር የባህር ወለል
የመስኖ ውሃ አሰጣጥ

የስራስር ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
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5.3.11. የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም
5.3.11.1. የተፈጥሮ ማዳበሪያ
ፍግ ወይም ብስባሽ (ኮምፖስት) ከ10-12 ቶን በሄክታር በመሬት
ዝግጅት ወቅት ከአፈር ጋር ማደባለቅ፤
የአፈር አሲዳማነት ችግር ባለባቸው አካባቢዎች በላብራቶሪ ምርመራ
በመወሰን በኖራ መታከም አለበት፡፡
5.3.11.2. ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ
ካሳቫ በብዛት ማዳበሪያ የማይፈልግ የሰብል ዓይነት ነው፡፡
ቢሆንም ጥሩ ምርት ለማግኘት በሄክታር 100 ኪ.ግ. ዩሪያና 61 ኪ.ግ.
ኤን ፒ ኤስ መጨመር እንዳለበት በጅንካ ምርምር ማዕከል የተደረገው
ጥናት ያመለክታል፡፡

5.3.12. የሰብል ጥበቃ
5.3.12.1. አረም ቁጥጥር
ዋና ዋና የአረም መቆጣጠሪያ ዘዴዎች
በእጅ ማረም፡-ከተተከለበት በ3ኛው፣በ8ኛውና በ12ኛው ሳምንታት
የአረም ማስወገዱን ስራ ማከናወን፤
ስነ ህይወታዊ የአረም መቆጣጠሪያ ዘዴ፡ በተክሉ መሀከል ያሉትን
ክፍት ቦታዎች በቦሎቄ፣ በአኩሪ አተር፣ በበርበሬ፣ በሀበሻ ጎመን ወዘተ
በመሳሰሉት በመሸፈን አረምን መቆጣጠር፤
ኬሚካል፡ቅድመ ተከላ እንደ ክሎራሜቤን እና ዲዩሮን ከ1-3ኪ.ግ.
በሄክታር መጠቀም፤
የተቀናጀ አረም መቆጣጠሪያ ዘዴ፡ በእጅ ማረም ፣ የተሻለ ዝሪያ
መጠቀም፣ ትክክለኛ የመትከያ ርቀት መጠቀም
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የስራስር ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
5.3.12.2. በሽታ መከላከልና ቁጥጥር
ዋና ዋና በሽታዎችና የመቆጣጠሪያ መንገዶች
ካሳቫ ሞዛይክ ቫይረስ(CASSAVA MOSAIC VIRUS)
የበሽታው መለያ ምልክቶች ፡- በቅጠል ላይ የሚታዩ
ከመጀመሪያ የሰብል ዕድገት ጀምሮ አረንጓዴና ቢጫ የተቀላቀለ
(ዥንጉርጉር /ክሎሮቲክ)መልክ በቅጠል ላይ ይታያል፡፡
የሰብሉ ቅጠል ስፋት በመቀነስ ተጨማድዶ ከተፈጥሮ ቅጠል መጠን
በታች ይሆናል ፡፡
የተክሉ ዕድገትና መጠን የቀጨጨ ይሆናል፡፡
በቀዝቃዛ አየር ወቅት የበሽታው ምልክቶች ጎልተው ይታያሉ፡፡
ካሳቫ ብራውን ስትራይክ ቫይረስ (CASSAVA BROWN STREAK VIRUS)
የበሽታው ምልክቶች፤-በቅጠል ላይ የሚታይ
የታችኞቹ (አሮጌ) ቅጠሎች ቢጫ መሆን፤ አንዳንዴ ከእርጅና
ምክንያት የተነሳ ሊሆን ስለሚችል ምልክቱ አሻሚ ይሆናል፡፡
መለያው በቫይረስ በሽታ ምክንያት ከሆነ የቅጠል ግንድ (ሴግመንት)
ሁልጊዜ የአረንጓዴና ብጫ ቅልቅል መልክ ያሳያል፡፡
በእርጅና ምክንያት የተነሳ ከሆነ ደግሞ አንድ ወጥ የሆነ ቢጫ መልክ
ብቻ ይሆናል፡፡
በተቃራኒው ከዚህ በላይ የተገለፁት የሞዛይክ ቫይረስ በሽታ ምልክቶች
የሚታዩት አዲስ በሚወጡና በማደግ ላይ በሚገኙ ቅጠሎች
ላይ ነው፡፡
በቅጠል ላይ ከሚታዩት ሁለት ምልክቶች የመጀመሪያው በሁለተኛው
ቅጠል ስር (ሰከንዳሪ ቬይን) ዳርና ዳር በግልፅ ተለይቶ በሁለቱም
ቅጠል ፊቶች በኩል እያደገ የሚሰፋ ቢጫማነት እየጨመረ
መምጣት
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ሁለተኛው ደግሞ የቅጠሉን ቬይን መስመር ይዞ ቢጫማነቱ (ክለሮስስ)
እየሰፋ ይሄድና ወደ ቢጫማ ጠባሳነት መቀየር
በበሽታ የተጠቃ ቅጠል በመጨረሻ ደብዛዛ የሆነ ቢጫ መልክ
ያሳያል፡፡
በግንድ ላይ የሚታዩ ምልክቶች ፡
አዲስ እያደገ ባለው አረንጓዴ ግንድ ላይ የወይን ጠጅ/ቡናማ መልክ
ያለው ጠባሳ ምልክቶች ይታያሉ፤
የበሽታው ጥቃት ደረጃ ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ በማደግ ላይ
የሚገኘው የተክሉ እንቡጥ ሊሞት ይችላል፤
በዚህ ዓይነት እንቡጦቹ እየሞቱ ሲሄዱ የሰብሉ እድገት ይቀጭጭና
የተክሉ ቅርንጫፎች ከጫፍ ወደ ታች እየደረቁ ይሄዳሉ፡፡
በስር የሚታዩ የካሳቫ ቫይረስ መገለጫ ምልክቶች
በተጠቃው ሰብል ስሮች ላይ የኔክሮስስ (የቆሳሰሉ ጠባሳዎች)
ምልክቶች ይታያሉ ፡፡
ምልክቶቹ የሚታዩት ከተተከለ ከ5ኛ ወር ጀምሮ ይሆናል፡፡
በአብዛኛው ግን ቁርጥራጮቹ ከተተከሉ ከ8ኛ ወር አንስቶ መታየት
ይጀምራል፡፡
የተጠቁ ስሮች ተቆርጠው ወይም ተሰንጥቀው በሚፈተሹበት ጊዜ
ቡናማ ወይም ጥቁር መልክ ይኖራቸዋል፡፡
በኮረቱ ውስጥ ቢጫ/ቡኒ አንዳንዴ ሰማያዊ /ጥቁር መስመሮች /
ስትራይክስ ይታያሉ፡፡
በዚህ ዓይነት የኮረቱ ስሮች በሙሉ ይጠቃሉ ማለት ነው፡፡
አንዳንድ ጊዜ የኮረቱ የላይኛው ክፍል በሚታይበት ጊዜ ምንም
ምልክቶች ሳይኖሩ ጤናማ መስሎ ሊታይ ይቻላል ፡፡
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ነገር ግን ውስጡ ተቆርጦ በሚታይበት ጊዜ በበሽታ የተጠቃ ሊሆን
ይችላል፡፡
የቫይረሱ መሠረታዊ የመከላከያ ዘዴዎች:ቫይረስን መቋቋም የሚችሉ ካሳቫ ዝርያዎችን መትከል፤
ቫይረስን በማስተላለፍ የሚታወቁ ነፍሳት ተባዮችን በፀረ - ተባይ
መከላከል፤
በማሳ ውስጥ በቫይረስ የተጠቃ ተክል ካለ ወዲያውኑ ከማሳ ውስጥ
ነቅሎ ማስወገድ (ሰብስቦ ማቃጠል) ፤
በሽታው በዘር ወይም በቁርጥራጮች (stem cuttings) አማካይነት
ከሌላ ቦታ ወደ ማሳ ውስጥ ወይም ወደ አካባቢ እንዳይዛመት በጥብቅ
መከላከል፤
የካሳቫ ዘር ምንጭ ከታመነ ቦታ (ከምርምር ተቋማት) ብቻ እንዲሆን
ማድረግ፤
5.3.12.3. ነፍሳት/ተባይ ቁጥጥር
ካሳቫን የሚያጠቁ ነፍሳት/ተባዮችና መቆጣጠሪያ መንገዶች
መጣጭ ተባይ /ካሳቫ ስኬልስ
የመቆጣጠሪያ መንገዶች
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•

በተባዩ የተጠቃውን ግንድ በነጭ ጋዝ/ ኬሮሲን ንፁህ ጨርቅ በመጠቀም
መወልወል፤

•

መከሰታቸው ሲረጋገጥ ወይም ሲጠረጠር ዳይሜቶየት 40% አክቲቭ
እንግሪደንት በሶስት ጊዜ በወር ልዩነት መርጨት ያስፈልጋል፡፡

•

ተባዩን የሚቋቋሙ ዝርያዎችን መጠቀም፤

•

አረምና አማራጭ ተክሎችን ከአካባቢው ማስወገድ፤

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

•

ለተከላ ቁርጥራጮች ሲዘጋጁ ፣ሲጓጓዙና ሲከማቹ ከፍተኛ ሙቀት
በሌለበት ቦታ መሆን አለበት ፡፡

•

ለተከላ የሚሆኑ ቁርጥራጮች ለተወሰኑ ጊዜ ለማቆየት ከተፈለገ ማጋደሙ
ሙቀት ስለሚፈጠርና የተባዩን መባዛት ስለሚያፋጥን ቀጥ አድርጎ
ማስቀመጥ ይመከራል፡፡

•

የአፈር ለምነት ለመጨመር ፍግ ወይም ብስባሽ መጠቀም፤

•

በደረቅ ወቅት የመስኖ ውሃ ካለ ማሳውን በሳምንት አንድ ጊዜ ማጠጣት፤

•

እንደ እርግብ አተር ፣ የላም አተር ፣ ቦሎቄ የመሳሰሉ ሰብሎችን በካሳቫው
ማሳ መሀል አሰባጥሮ መዝራት፤

5.4. የምርት አሰባሰብ እና ድህረ-ምርት አያያዝ
5.4.1. የምርት አሰባሰብ
•

ካሳቫ ከተተከለ በ18 ኛው ወር ለምርት ይደረሳል፤

•

በተፈጥሮ የካሳቫ ስር ከተቆፈረ እስከ ሁለት ቀናት ውስጥ ጥቅም ላይ
ካልዋለ ቡኒ መልክ በማውጣት ለምግብነት ስለማይውልና በጣም አጥጋቢ
የድህ-ምረት ማስቀመጫ ዘዴ ስለሌለ ከፍተኛ ጥንቃቄ ይፈልጋል፤

•

ካሳቫን በተፈለገበት ጊዜ የሚፈለገውን መጠን ብቻ በመቆፈር መጠቀምና
የተቀረውን እስኪፈለግ በመሬት ውስጥ ማቆየት፤

•

በእጅ በሚቆፈርባቸው አካባቢዎች ገጀራ፣ ዶማ ፣ገሶ ፣ ወይም ሹል
እንጨት በስሩ ዙሪያ ያለውን አፈር ለማላቀቅ ይጠቅማሉ ፤

•

በስሩ አካባቢ ያለው አፈር በትክክል ከተወገደ በአንድ ጊዜ በጥንቃቄ
ግንዱን ወደ ላይ በመሳብ ተክሉን በመንቀል ተፈላጊውን ምርት መሰብሰብ
ይቻላል፡፡

•

ካሳቫ በቀላሉ በሰው ጉልበት ወይም በትራክተር በሚጎተቱ መሳሪያዎች
አማካይነት ካለ ብዙ ብክነት መሰብሰብ ይቻላል፡፡
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5.4.2. የድህረ-ምርት አያያዝ
•

ካሳቫ ሳይበላሽ ለብዙ ጊዜ ለማቆየት ከተፈለገ በመጀመሪያ ደረጃ ለጋውን
ወይም በደንብ ያልደረሰውን ማስወገድ ፤

•

በተባይ፣በበሽታና ሌላም ጉዳት ያለበትን ሁሉ መለየትና ማስወገድ ፤

የሚከተሉትን ዘዴዎች በመጠቀም ለብዙ ጊዜ አቆይቶ መጠቀም ይቻላል፡-

420

•

ተክሉን ከማሳ ላይ ሳያነሱና በአፈር ውስጥ ለተወሰኑ ጥቂት ወራት ብቻ
መተው ፤

•

ስሩ ከእናት ተክል ከተቆረጠ በኋላ ከኦክስጅን ጋር በመገናኘት ስለሚጠቁር
ከተክሉ ጋር የተላቀቀበትን ቦታ ቁስሉን በስሱ ዘይት መቀባት፤

•

የተሰበሰበውን ምርት በደንብ አጥቦ በስሱ በመክተፍ በፀሀይ አድርቆ
ድርቆሹን ጥሩ ቦታ ማስቀመጥና በሚፈለገው መጠን እየቀነሱ አስፈጭቶ
መጠቀም ፤

•

በድርቆሽ መልክ የተዘጋጀውን አስፈጭቶ ዱቄትን ለሚፈለገው የምግብ
ዝግጅት መጠቀም፤

ተስማሚ ዝርያ መምረጥ

ዘር/ቁርጥራጭ ዝግጅት

ማሳ ዝግጅት

መትከል

አረምና ኩትኳቶ

ማዳበሪያ መጨመር

በሽታና ተባይ መከላከል

ምርትመሰብሰብና ጎተራ*

ክትትል

የኢኮኖሚያዊ አዋጭነት ጥናት

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

X

መ

*=ምርት የሚሰበሰበው ከተተከለ ከ18 ወራት በኋላ ይሆናል

ተግባራት

ተቁ

ሠንጠረዥ 5.4. ለካሳቫ ግብርና ትግበራ የወጣ የጊዜ ሰልዳ

X

ጥ

X

X

ህ

5.5. ከሮፕ ካለንደር/የግብርና ትግበራ የጊዜ ሰሌዳ

X

X

ታ

X

X

X

X

X

X

ጥር

X

X

X

X

X

X

የ

ወር

X

X

X

X

መጋ

X

X

X

X

ሚ

X

X

X

X

X

X

ግ

X

X

X

X

X

ሰ

X

X

X

X

X

ሐ

X

X

X

ነ

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር
2009
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5.6 የኢኮኖሚያዊ አዋጭነት ጥናት
የኢኮኖሚያዊ አዋጭነት ጥናት መካሄድ ያለበት ከመሬት ዝግጅት ጀምሮ እስከ ምርት
መሰብሰብ ድረስ ያሉ የተለያዩ ወጪዎችን በማካተት ሲሆን፤ ለአጠቃላይ ግንዛቤ ይረዳ ዘንድ
ሊካተቱ የሚገባቸው ዋናዋና ወጪዎች ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል፡፡
ሠንጠረዥ 5.6. የካሳቫ ሰብል ለማምረት የኢኮኖሚያዊ አዋጭነት የተካተቱ መሰረታዊ
ነጥቦችና ቀመር
ተ.ቁ

የወጪ/የገቢ/
የአዋጭነት አርእስት

መለኪያ

ድግግሞሽ/
መጠን

ያንዱ
ዋጋ

ማሳ ዝግጅት

ሄክታር

2

ዘር

ቁርጥራጭ

3
10000

600
0.4

4000

3

ማዳበሪያ
0.61

1500

915

1

ኤን ፒ ኤስ

ኩንታል

ወጪ
(ብር)

ዩሪያ

ኩንታል

1

1500

1500

ፀረ-ተባይ
ዘር ማጓጓዝ

2
20

400
5

800
100

6

ዘር መትከል

20

5

100

7

አረምና ኩትኳቶ

4

150

600

8

ማስታቀፍ

4

150

600

9

ምርት መሰብሰብ

10

200

2000

10

ምርት ማጓጓዝ

5

2000

10000

11

ምርት መጫን

5

200

1000

12

ምርት ማራገፍ

ኪግ
በሰው
ጉልበት
በሰው
ጉልበት
በሰው
ጉልበት
በሰው
ጉልበት
በሰው
ጉልበት
መኪና
ኪራይ
በሰው
ጉልበት
በሰው
ጉልበት

5

200

1000

13

የወለድ ወጪ
የጠቅላላ ወጪ ድምር
ድንገተኛ ወጪ
ጥቅል ወጪ

17

ለገበያ የቀረበው
ምርት በኩንታል
የኩንታል ምርት ዋጋ
የምርት ጠቅላላ
ሽያጭ ዋጋ
ከወጪ ቀሪ(ትርፍ)

19
20
21

ገቢ
(ብር)

የተጣራ
ትርፍ
(ብር)

1800

4
5

14
15
16

የተገኘ
ምርት
(ከ/ል)

24415
2441.5
26857
300
200
60000
33144

* ቀመሩ የተሰራው በወላይታ ሶዶ ዙሪያ ባሉ አርሶ አደሮች ማሳ ላይ መሰረት በማድረግ የተሰራ ነው፡፡
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የድንች ሰብል አመራረት እና ድህረ
ምርት አያያዝ ፓኬጅ

6.1. መግቢያ
ድንች በአለም አቀፍ ደረጃ ከሌሎቹ የስራስር ሰብሎች በቀዳሚነት ከስንዴ፣ በቆሎና ሩዝ
በመቀጠል ደግሞ በአራተኝነት በከፍተኛ መጠን የሚመረት ሰብል ነው፡፡ ድንች በስፋት
መልማት ላይ ካሉትና ወደ ፊትም በተለይ መስኖን በመጠቀም በስፋት መልማት የሚችል
ነው። በአሁኑ ሰዓት የህዝብ ቁጥር በመጨመሩና የመሬት ይዞታ እያነስ በመጣበት ጊዜ
ድንች ከጓሮ ወጣ ብሎ በሰፊ ማሳ ላይ እየተመረተ ይገኛል። ይህ እያደገ የመጣውን በብዙ
ሚሊዮን የሚቆጠር የአገራችን ህዝብ ቁጥር በምግብ ራስን ለማስቻል የተለያዩ የአመራረት
ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም እና አማራጭ የሆኑ የሰብሎችን ምርታማነት አስተማማኝ
በሆነ መንገድ ማሳደጉ አማራጭ የሌለው ተግባር ነው። በኢትዮጵያ ወይናደጋ እና ደጋማ
አካባቢዎች የምግብ ዋስትናን ከሚያረጋግጡ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታቸው ከፍተኛ
ካላቸው ሰብሎች ድንች ዋነኛ ተመራጭ ሰብል ነው። በመሆኑም የድንች ምርትና ምርታማነት
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የስራስር ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
ለማሳድግ በድንች ምርት ሰንሰለት ላይ የሚጋጥሙ ችግሮችን መፍታት ግድ ይላል።ስለዚህ
የድንች ሰብል ገበያ ተኮር በሆነ አቀራረብ የዘመናዊ አመራረት ቴክኖሎጂን፣የምርት አያያዝና
ማቆያ ዘዴዎችን እንዲሁም በድንች ዘር ጥራትና አመራረት ላይ እንደ የአካባቢው ተጨባጭ
ሁኔታ ለመተግበር የሚያስችል የቴክኖሎጂ ፓኬጅ ማዘጋጀት ያስፈልጋል።
በአሁኑ ሰዓት ከ30 በላይ የተሻሻሉ ዝርያዎች እና ተጓዳኝ የአተካከል ስልት፣ የመትከያ ርቀት፣
የዘር መጠን፣ የተከላ ወቅት፣ የኩትኳቶ ድግግሞሽና ሪጅ ከፍታ፣ የማዳበሪያ አይነት መጠንና
የአጠቃቀም ጊዜ፣የመስኖ ውሃ መጠንና ማጠጫ ጊዜያት፣ የሰብል በሽታ ቁጥጥርና መከላከያ፣
የድህረ-ምርት አያያዝና አጠቃቀም ዘዴዎች በተለያዩ የምርምር ማዕከላት አማካኝነት
ተጠንተው ጥቅም ላይ እንዲውሉ ምክረ-ሃሳብ ተሰጥቷል፡፡ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች በአምራቹም
ሆነ ተጠቃሚዎች አገልግሎት ላይ ቢውሉ በአሁኑ ጊዜ በሃገር ደረጃ ያለውን ዝቅተኛ የሆነ
የድንች ምርትና ምርታማነትና የአጠቃቀም እውቀት ክፍተትን በመሙላት የተሻለ ውጤትን
ለማምጣት እንደሚረዱ ይታመናል፡፡

6.2. የድንች ተስማሚ ስነ-ምህዳር
ከፍታ፡- ድንች ከባህር ወለል በላይ እስከ 4,ዐዐዐ ሜትር ሊመረት ይችላል፡፡ ይሁን እንጂ
ከ18ዐዐ-35ዐዐ ሜትር ከፍታ ለተክሉ እድገትም ሆነ ምርታማነት ይበልጥ ይስማማዋል፡፡
ሙቀት፡- ከ15-2ዐ ዐC የሆነ የአፈር ሙቀት ለድንች ኮረት እድገት ተስማሚ ሲሆን ከ21-29 ዐC
የሆነ ሙቀት ግን ትናንሽ ኮረቶች እንዲመረት ያደርጋል፡፡
የዝናብ መጠን፡- ድንች የተስተካከለ ስርጭት ያለው ከ5ዐዐ-85ዐ ሚሊ ሜትር ዓመታዊ
የዝናብ መጠን ባለበት አካባቢ ጥሩ ምርት ይሰጣል፡፡
የአፈር አይነት፡- ድንች ጨዋማና ኮምጣጣ አይሁን እንጂ በማንኛውም አፈር ላይ ይበቅላል፡፡
ሆኖም ግን አሽዋ ቀመስ (Sandy loam)፣ውሃ የሚቋጥር አፈር ግን ለድንች አይስማማውም፡፡
የአፈሩ ኮምጣጣነት (Soil PH) ከ6-8 የሆነ አፈር ለድንች በጣም ተስማሚ ነው፡፡
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6.3. የአመራረት ቴክኖሎጂና አሰራሮች
6.3.1. ተስማሚ የተሻሻሉ የድንች ዝርያዎች
የድንች ዋግ በሽታ ተቋቁመው ከፍተኛ ምርትን የሚሰጡና ለተለያዩ አካባቢዎች ተስማሚ
የሆኑ ከ30 በላይ የተለያዩ ዝርያዎች በክልልና ሃገር አቀፍ የምርምር ማዕከላትና በከፍተኛ
የትምህርት ተቋማት ተለቀዋል፡፡ ከተለቀቁት ዝርያዎች ውስጥ አብዛኛዎቹ ከፍተኛ የእስታርችና
ደረቆት ይዘት መጠን እንዳላቸው በእነዚህ ዝርያዎች ላይ የተካሄዱ ጥናቶች የተረጋገጠ
በመሆኑ ለእስታርችና ቺኘስ ዝግጅትና የተለያዩ የኢንዱስትሪ ግብአትነትም ተስማሚ እንደሆኑ
ለመረዳት ተችሏል፡፡ የእነዚህ የተሻሻሉ ዝርያዎች ስም፣ ተስማሚ የከፍታ መጠን፣ ለመድረስ
የሚያስፈልጋቸው ቀናት፣ በአርሶ አደሮች ማሳና በምርምር ጣቢያዎች የሚሰጡት የምርት
መጠንና ሌሎች ዝርያዎቹን ለመለየት የሚረዱ ባህሪያት ከዚህ በታች ባለው ሠንጠረዥ ላይ
ተመልክቷል፡፡
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የተለቀቀበት
ዓመት

1993

1997

1993

1998

2001

2001

2001

2002

2002

2002

2002

2003

2005

የዝርያ ስም

ቶልቻ

ወጨጫ

መናገሻ

ጭሮ

ዘመን

በዳሳ

ዘንገና

ጃለኔ

ድገመኝ

ጓሳ

ጎረቤላ

ጌራ

ማራቻሬ

1,700-2,700

1,700-2,700

2,200-3,200

2,200-3,200

1,600-2,800

>2, 400

2,0002,800

1,700-2,000

1,700-2,000

1,600-2,000

2,000-3,100

1,600-3,000

1,600-3,000

ተስማሚ
ከፍታ ከባህር
ወለል በላይ,
ሜትር

120

130

134-159

110-115

100-110

100-110

105-110

96-117

76-101

75-110

120-130

100-115

100-115

ለመድረስ
የሚወስደው
ጊዜ(ቀናት)

ሠንጠረዥ 6.1. የተሻሻሉ የድንች ዝርያዎችና መለያ ባህሪያት

22.95

21.95

25.53

26.30

-

24.27

21.80

-

-

-

17.65

22.98

23.64

አማካይ
የደረቆት
ይዘት
መጠን%

13.97

15.86

17.82

15.99

-

15.98

12.79

-

-

-

9.75

12.10

14.66

የስታርች
ይዘት
መጠን, %

333

259

300-520

235-330

467

403

300-350

405.9

371.8

320-400

270

275

238

በምርምር ማሳ

284

206

260-300

224-250

356

291

225-250

-

-

250-350

250

175

202

በአርሶ አደር
ማሳ

አማካይ ምርታማነት, ኩ/ሄ/ር

ሮዝ አበባ ፣ዋግን ይቋቋማል

ነጭ አበባ ፣ለረዘም ጊዜ ይቆያል

ነጭ አበባ ፣ዋግን ይቋቋማል

ነጭ አበባ ፣ዋግን ይቋቋማል

ነጭ አበባ ፣ዋግን ይቋቋማል

ነጭ አበባ ፣ዋግን ይቋቋማል

ሮዝ አበባ ፣ዋግን ይቋቋማል

ቶሎ ይደርሳል፣ዋግን አይቋቋምም

ቶሎ ይደርሳል፣ዋግን አይቋቋምም

ቶሎ ይደርሳል፣ዋግን አይቋቋምም

ምርቱ ቀንሷል፣ዋግን አይቋቋምም

ምርቱ ቀንሷል፣ዋግን አይቋቋምም

ምርቱ ቀንሷል፣ዋግን አይቋቋምም

የዝርያው ባህሪያት

የስራስር ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ

2005

2005

2005

2006

2006

2006

2007

2009

2009

2011

2012

2012

2013

ቡሌ

ጋቢሳ

ጫላ

ጉደኔ

አራርሳ

ሁንዴ

ቁሉምሳ

ዳንቻ

በለጠ

በቡ

ሚልኪ

ሞቲ

ዳግም

1,600-3,100

1,600-2,800

2,350-3,350

2,350-3,350

1,650-2,330

1,600-2,800

1,700-2,850

2,200-2,750

2,4003,350

2,4003,350

1,600-2,800

1,700-2,000

1,700-2,000

1,700-2,700

1,700-2,700

100

110-115

119.4

114

99

110

90

100-120

133

132

120

85-100

85-110

120

120

ምንጭ: MoANR, Crop variety register 1993-2014.

አተር አበባ

2005

ሸንኮላ

26.70

24.19

-

-

-

25.55

-

-

20.68

21.46

24.89

25.89

22.12

23.07

23.45

16.80

17.04

-

-

-

17.10

-

-

13.87

12.38

15.93

16.25

15.93

13.73

13.88

50-80

338-472

426.7

437.9

195

471.9

359

280-310

210-510

206-424

291.7

420

400

393

315

40-60

244-460

335

329.6

195

281-338

318

200-250

280-540

375.7-502

210

350

310

383

291

ሮዝና ነጭ አበባ፣ዋግን አይቋቋምም

ነጭ አበባ ፣ዋግን ይቋቋማል

ነጭ አበባ ፣ዋግን ይቋቋማል

ነጭ አበባ ፣ዋግን ይቋቋማል

ሮዝ አበባ ፣ዋግን ይቋቋማል

ነጭ አበባ ፣ዋግን ይቋቋማል

ለበልግ ፣ዋግን ይቋቋማል

ነጭ አበባ ፣ዋግን ይቋቋማል

ነጭ አበባ ፣ዋግን ይቋቋማል

ነጭ አበባ ፣ዋግን ይቋቋማል

ነጭ አበባ ፣ዋግን ይቋቋማል

ቶሎ ይደርሳል፣ዋግን ይቋቋማል

ቶሎ የጎነቁላል፣ዋግን ይቋቋማል

ለበልግ ፣ዋግን ይቋቋማል

ለበልግ ፣ዋግን ይቋቋማል

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር
2009
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የስራስር ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ

6.3.2. የዘር ኮረት መረጣና ዝግጅት
ትክክለኛ የዘር ድንች ማለት ያልሞተና ሙሉ የመብቀል ችሎታ ያለው፣ የዘር መጠኑ ከ35-55
ሚሊ ሜትር ዉፍረትና 50-75 ግራም ክብደት ያለው ኮረት ሆኖ ከ4-5 በቀላሉ የማይሰበር
ጠንካራና አረንጓዴ አጫጭር ጉንቁሎች ያሉት ሊሆን ይገባል፡፡

6.3.3. የድንች ማሳ ዝግጅት
ለድንች ማምረቻነት የተመረጠን ማሳ/መሬት ከ3-4 ጊዜ ደጋግሞ በማረስ ከአረም ማፅዳትና
የስሩን እድገት ሊያግዱና የኮረቱንም የብቅለት ጊዜ ሊያዘገዩ የሚችሉ ጓሎችን ከስክሶ ማለስለስ
ያስፈልጋል፡፡ መሬቱ ከ25-30 ሳንቲ ሜትር ድረስ መታረስ አለበት፡፡

6.3.4. የዘር ወቅት፣መትከያ ርቀት እና መጠን
የዘር ወቅት እንደ የአካባቢው የአየር ንብረት፣ የአፈር ዓይነትና ዝናብ አጀማመር ይለያያል፡፡
የመኸር ድንች፤
• በሽታን የማይቋቋሙ የአካባቢ ዝርያዎች የዝናቡን አጀማመር ተከትሎ የአፈሩ
እርጥበት በቂ ከሆነ ቀድመው ቢዘሩ ለበሽታው ጅማሬና መስፋፋት ምቹ የሆነ
የሙቀትና የአየር ውስጥ እርጥበት ከመከሰቱ በፊት ሰብሉ ጊዜውን እንዲሻማና
ከበሽታው እንዲያመልጥ ይረዳዋል፡፡
• የተሻሻሉና በሽታን የሚቋቋሙ ዝርያዎችን ከሰኔ መጀመሪያ እስከ ሰኔ የመጨረሻው
ሣምንት ድረስ መዝራት የተሻለ ምርትን ለማግኘት እንደሚረዳ ከተለያዩ የምርምር
ማዕከላት የተገኙ የምርምር ውጤቶች ያረጋግጣሉ፡፡
የመስኖ ድንችን ለማልማት በምናቅድበት ጊዜ ውርጭ የሌለባቸውን ወራቶች ለይቶ ማከናወን
ያስፈልጋል፡፡
የበልግ ድንችንም የዘር ወቅት በተመለከተ የዝናቡን አጀማመርና ስርጭት ተከትሎ ማከናወን
ያስፈልጋል፡፡
የመትከያ ርቀት- ምንም እንኳን የመትከያ ርቀት በአፈር አይነት፣በዝናብ መጠን፣በመስኖ
ውሃ አቅርቦት፣በዝርያ አይነት ወዘተ ሊለያይ የሚችል ቢሆንም፤ በድንች መትከያ ርቀት ላይ
በተደረገ ምርምር ውጤት መሰረት፤
•
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ለምግብነት የሚውል ድንችን 75 ሳ.ሜ. በመስመር መካከልና 30ሳ.ሜ. በተክሎች
መካከል፤

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

•

ለዘር የሚውል ድንችን 60 ሳ.ሜ. በመስመር እና 20 ሳ.ሜ በተክሎች መካከል
ርቀትን መጠቀም የተሻለ ምርትና የሚፈለገውን የዘር መጠን ለማግኘት እንደሚረዳ
ተረጋግጧል፡፡
የዘር መጠን፡ በመትከያ ርቀት መሰረት
• ለምግብ ድንች ከ18-20 ኩንታል የዘር ኮረት፤
• ለዘር ድንች ልማት ደገሞ ከ20-22 ኩንታል ዘር ለአንድ ሄክታር ያስፈልጋል፡፡

6.3.5. የዘር አተካከል
ድንቹ የሚጣልበትን መስመር በበሬ ሳይዛነፍ በየሶስት ድግሪ ልዩነት ማውጣት፣ማዳበሪያውን
በስሱ በመስመር ላይ በእኩል መጠን መዝራትና ማዳበሪያውና ኮረቱ እንዳይነካካ አፈር በስሱ
ማልበስ፤ ከዚያም በመስመር ላይ የሚጣሉ ድንቾችን የርቀት መጠንን በመጠበቅ ጉንቁሉ
ያለበትን ክፍል ወደ ላይ አድርጎ መጣልና በጨረሻም ዘሩ በዝናብ እጥበት ምክንያት ለፀሃይና
ተባይ እንዳይጋለጥ ከ1ዐ-15 ሳ.ሜ. በሚደርስ ጥልቀት ሊቀበር/ አፈር ሊለብስ ይገባል፡፡

6.3.6. የሰብል ፈረቃ
የሰብል ፍርርቅ የሰብሉን አረም፣ በሽታንና ነፍሳት ተባይ ጥቃትን ለመቆጣጠር ይረዳል።
ስለዚህ፦
• የድንች ቤተሰብ ሰብሎችን ማለትም ቲማቲም፣ በርበሬና የመሳሰሉትን ድንችን
ቀድመውም ሆነ ተከትለው መዘራት የለባቸውም፡፡
• የጥራጥሬ ሰብሎችን፣ ሽንኩርትን፣ ቅጠላ ቅጠልንና /ጐመንና ጥቅል ጐመን/ የብዕርና
አገዳ ሰብሎችን ማለትም እንደ በቆሎ፣ ጤፍ ገብስና የመሳሰሉትን በማፈራረቅ
ስርአት ውስጥ ማካተተ የበሽታንና ተባዮችን ክምችት ለማስወገድ ይረዳል፡፡

6.3.7. የሰብል ስብጥር
በአብዛኛው ጊዜ ድንች ከበቆሎ ባቄላና ጎመን ጋር ተሰባጥሮ ይዘራል። ለምሳሌ ድንችን ከበቆሎ
ጋር አሰባጥሮ ለመዝራት በስብጥሩ ላይ በተደረገው ምርምር በየሁለት የድንች መስመር አንድ
የበቆሎ መስመር (2 ድንች፡1በቆሎ) መቀመጡ አዋጭ እንደሆነ ተረጋግጧል።

6.3.8. የውሃ አጠቃቀም/መስኖ አጠቃቀም
በተለያዩ አካባቢዎች በድንች ሰብል ላይ የተደረገው የመስኖ ድግግሞሽ ጥናት በትልም መስኖ
(Furrow Irrigation) የሚመረት ድንችን በየሰባት ቀን ልዩነት ውሃ ማጠጣት የተሻለ ውጤት
እንደሚሰጥ ተረጋግጧል፡፡
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የስራስር ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ

6.3.9. ኩትኳቶ/ማስታቀፍ
ከፍተኛ ምርት ለማግኘት የድንች ማሳ ከአረም ንጹህ መሆን ይኖርበታል። ድንች የሚያኮርተው
በአንድ የመኸር ወቅት የድንች ማሳ ከ2 እሰከ 3 ጊዜ መኮትኮት ያስፈልጋል። የኩትኳቶ ሥራን
ዘሩ ከበቀለ ከ2 ሳምንት ጀምሮ መሥራት ይገባል፡፡ ድንች ለመጨረሻ ጊዜ መኮትኮት ያለበት
በሁለት መስመሮች ላይ ያሉ የድንች ቅጠሎች ከመገናኘታቸው (ከመግጠማቸው) በፊት
መሆን ይገባዋል።

6.3.10. የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም
ድንች በከፍተኛ ደረጃ የአፈር ንጥረ-ነገር የሚወስድ ሰብል ነው፡፡ ሰብሉ የተስተካከለ እድገት
እንዲኖረው የተመጣጠነ የአፈር ንጥረ-ነገሮችን ከተፈጥሮና ሰውሰራሽ ማዳበሪያዎች ሊያኝ
ያስፈልጋል፡፡
6.3.10.1. የተፈጥሮ ማዳበሪያ
• ኮምፖስት ወይም የፍግ ብስባሽ እንደ ሰዉ ሰራሽ ማዳበሪያ ንጥረ ነገሮችን በቀላሉ
አይለቅም።
• ኮምፖስትን እንደ ንጥረ ነገር ምንጭ ለመጠቀም ከሰዉሰራሽ ማዳበሪያ ጋር መቀላቀል
አለበት።
• በዚህም መሰረት በምዕራብ ኢትዮጵያ ከ60-80 ኩንታል በሄክታር ጥሩ ሁኖ የበሰበሰ
ኮምፖስት መጠቀም ይቻላል።
6.3.10.2. ሰው ሰራሽ ማዳባሪያ
የተሻለ የድንች ምርት መጠንና ጥራትን ለማግኘት ማዳበሪያን እንደ አፈሩ ዓይነትና የአካባቢው
የአየር ንብረት ሁኔታ መጠቀም ያስፈልጋል፡፡ በዚህም መሰረት በተላያዩ አካባቢዎች በተደረገው
የማዳበሪያ መጠን የመወሰን ምርምር ከዚህ በታች የተቀመጡት ጥቅም ላይ እንዲውሉ ምክረሃሳብ ተሰጧል።
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የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

ሠንጠረዥ 6.2. የማዳበሪያ መጠንና የምክረ-ሃሳቡ አካባቢዎች
የምክረ ሃሳቡ አካባቢዎች

የማዳበሪያ መጠን እና አይነት
ዳፕ
(ኪ.ግ በሄክታር)

ኤንፒየስ
(ኪ.ግ በሄክታር)

ዩሪያ
(ኪ.ግ በሄክታር)

መካከለኛ፣ደቡብ፣ ትግራይና
አርሲ ከፍተኛ ቦታዎች

195

236

165

ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም ፣
ሰሜን ጎንደርና አዊ ዞን

150

180

117

ደቡብ ጎንደር

150

180

176

ሰሜን አና ደቡብ ወሎ

196

237

163

ደብረ ብርሃን አካባቢ

150

180

210

ምስራቅና ሃረርጌ ከፍታኛ
ቦታዎች

100

121

150

ምዕራብ ኦሮሚያ

150

180

50-60

የማዳበሪያ አጠቃቀም:
ኮምፖስት: ከዘር አንድ ወር በፊት መጨመር አለበት
ዳፕ(ኤንፒየስ): በዘር ወቅት አንድ ጊዜ ሲደረግ
ዩሪያው፡ እኩል ሶስት ቦታ ተከፍሎ
• ሲሶ(1/3) በዘር ወቅት
• ሲሶ(1/3) በበቀለ በሁለተኛ ሳምንትና
• ሲሶ(1/3) አበባ በጀመረበት ወቅት ከአረምና ኩትኳቶ ስራ ጋር እንዲጨመር
ይመከራል፡፡

6.3.11. የሰብል ጥበቃ
6.3.11.1. አረም ቁጥጥር
በድንች ማሳ ላይ የሚገኙ አረሞችን የመቆጣጠር ስራ ከማዳበሪያ የአጠቃቀም ጊዜና
ከኩትኳቶው ስራ ጋር አቀናጅቶ ማከናወኑ ጠቃሚና አዋጪ መንገድ ነው፡፡ ይህም ሰብሉ
ከበቀለ በ2ኛ ሳምንቱና በአበባ ወቅት መሆኑ ነው፡፡ ይህ ወቅት የተመረጠው ከሰብሉ
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የስራስር ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ
የመጀመሪያ እድገትና የማኩረት ጅማሬ ወቅቶች ጋር የሚገጣጠምና የአረሙም የምግብ
ሽሚያ ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስበት ጊዜ በመሆኑ ነው፡፡
6.3.11.2. በሽታ መከላከልና ቁጥጥር
ድንችን በአለም አቀፍ ደረጃ የሚጠቁት የበሽታ አይነቶች በርካታ ሲሆኑ በአገራችን ዋና ዋና
የድንች በሽታዎች፤


የድንች ዋግ በሽታ (Late Blight)



ባክቴሪያል ዊልት(Bacterial wilt)



የቫይረስ በሽታዎችም በተለይም ቅጠል ሸብላይ(Leaf roll virus) ናቸው፡፡

የድንች ዋግ በሽታ(Late Blight of Potato)መለያ ምልክቶች


ዋግ በሽታ ሲደርቅ ቡናማ ሲረጥብ ጥቁር በሚሆነውና ውሃ ውስጥ የተዘፈዘፈ
በሚመስለው የቅጠሉ ላይ ጠባሳ ይለያል፡፡



በታችኛው የቅጠሉ ክፍል ነጭ አመዳይ መልክ ነገር ይታያል፡፡



በግንዱና በቅጠሉ መያዣ ላይ የሚታየው ጠባሳ ጥቁር ወይንም ቡናማ ነው፡፡



በበሽታው የተጠበሰ ግንድ በጣም ደካማ ስለሆነ ብዙውን ጊዜ በቀላሉ በዚያው
በጠባሳው አካባቢ ላይ ይሰበራል፡፡ በበሽታው የተወጋ ኮረት ቡናማ የቆዳ ሽፋን
ይታይበታል፡፡



በበሽታው የተበከለ ኮረት በቢላዋ ሲከፈል ከጤናማው ክፍል በውል ያልተለየ
ቡናማ ጠባሳ ይታይበታል፡፡

የዋግ በሽታን ለመቆጣጠር/ለመከላከል
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•

በሽታውን የሚቋቋሙ ዝርያዎችን መጠቀም፣

•

የመትከያ ቀናትን ማስተካከል፣

•

ማሳን በንፅህና መያዝና ቅሪቶችን ሰብስቦ መቅበር አሊያም ማቃጠል፣

•

በአግባቡ መኮትኮትና መሸፈን ግንዱን ሳይሞት ማጨድና ማቃጠል/መቅበር

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

አስፈላጊ ነው፡፡
•

ፀረ አሻጋች በሽታ መድሃኒቶችን በተለይም ሪዶሚል 3 ኪሎ ግራም በሄክታር
ከ400-600 ሊትር ውሃ ሂሳብ መሰረት በመበጥበጥ ከ2-3 ጊዜ ደጋግሞ መርጨት
ያስፈልጋል፡፡

የድንች አጠውልግ በሽታ/Bacterial Wilt of Potato/
የድንች አጠውልግ በሽታ የድንች ሰብልን በምቃታማ አካባቢዎች የሚያጠቃና በባክቴሪያ
አማካኝነት የሚከሰት አደገኛ በሽታ ነው፡፡
የድንች አጠውልግ በሽታ መለያ ምልክቶቹ፡
• የድንች ሰብልን በማጠውለግ ይታወቃል፡፡
•

በሽታው የውሃ እጥረት ከሚያስከትለው ምልክት ጋር ይመሳሰላል

•

በኮረቱ አይንና የጅሩና ኮረቱ መገናኛ ላይ በሚታይ ግራጫማ ነጭ ፈሳሽ መለየት
ይቻላል፡፡

•

ኮረቱን በቢላዋ ለሁለት ቆርጠን ጫን ማለትና ከውስጠኛው ቀለበት ዙሪያ
የሚወጣውን ነጭ ነጠብጣባማ ፈሳሽ

የድንች አጠውልግ በሽታን ለመከላከል
•

በበሽታ ያልተጠቃ ንፁህ የድንች ዘር መጠቀም፣

•

የድንች አጠውልግ በሽታ ያለበት አካባቢ የተመረተን ዘር አለመጠቀም፡፡

•

ቢያንስ የአራት አመት የሰብል ፍርርቅን የድንች ቤተሰብ ካልሆኑ የአትክልትና
(ጎመንና ካሮት) የብዕር አገዳና ጥራጥሬ ሰብሎች ጋር መጠቀም፣

•

በበሽታ የተጠቁትን ተክሎችና ከተጠቃው ግራና ቀኝ ያሉትን ተክሎች ጨምሮ
በጥንቃቄ ከነአፈሩ በጆንያ አድርጐ ከማሳ ውስጥ ነቅሎ አውጥቶ መቅበር/ማቃጠል፣

•

የእርሻ መሣሪያዎችን ቢቻል በበረኪና አሊያም በኦሞና ሳሙና አረፋ ውስጥ
መዘፍዘፍ ወይንም በእሳት ማቃጠል፣
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•

የመስኖ ውሃን በሽታው ካለበት አካባቢዎች ጋር አለመጋራት፣

ቅጠል ሸብላይ ቫይረስ (Potato leaf roll virus)- ቅጠል ሸብላይ በሽታ በሞቃታማ አገራት
እስከ 90% የሰብል ምርትን እንደሚቀንስ ዘገባዎች ይጠቁማሉ፡፡
የመለያ ምልክቶቹ፡ ለጋ ቅጠሎች ቀጥ ያሉ የተሸበለሉና በመጠኑ ግራጫና የታችኞቹ ቅጠሎች
የተሸበለሉ ሲሆን የላይኞቹ መጠነኛ ግራጫ ናቸው፡፡ በጠቅላላው ቅጠሎቹ ጠንካራ፣ ደረቅና
ቆዳማ ሆነው ሲነኳቸው የወረቀት ድምፅን የሚሰጡ ሲሆኑ ነው፡፡
ድንች ቫይረስ ዋይ (Potato Vius Y): ይህም የቫይረስ በሽታ ልክ እንደ ቅጠል ሸብላይ የቫይረስ
በሽታ በክሽክሽ ተባይና በተበከለ ኮረት አማካኝነት የሚዛመት በሽታ ነው፡፡ ይህ በሽታ በሰብሉ
ላይ እስከ 80% የሚሆን የምርት ቅነሳን እንደሚያስከትል ዘገባዎች ይጠቁማሉ፡፡
የመለያ ምልክቶቹ; የተደበላለቀ ወይንም ዝንጉርጉር ቀለማት ሲሆን አንዳንዱ ዝርያዎች
በተለይም በአዲስ የቫይረሱ ጥቃት የተወሰኑ የታችኛውን የቅጠል ክፍል ቫይን ብቻ የሚያጠቃ
ጠባሳን ያሳያሉ፡፡
የድንች ቫይረስ መከላከያና መቆጣጠሪያ መንገዶች
•

በመጀመሪያ ንፁህ ዘርን መጠቀም፣

•

የሰብል ፍርርቅን መከተል፣

•

የተበከለ ተክልን መንቀልና ቅሪቱንም ማቃጠል፣

•

የዘር ማባዣ ማሳን በደጋ ማድረግና ከምግብ ድንች ማሳዎች ማራቅና ማሳውንና
የማሳውን አካባቢ ከወፍ ዘራሽ የድንች ተክልና ሌሎች የድንች ቤተሰብ ተክሎች/
ቲማቲም፣በርበሬ፣ ደርበጃንና አጸፋሪስ መሰል አረሞች/ ማፅዳት፣

•

አብዛኛውን ጊዜ በመጀመሪያዎቹ የሰብሉ የእድገት ዘመን ክሽክሽ ስለማይታይ
በየወቅቱ በመከታተል ቁጥራቸው እየጨመረ ከሄደ ሰብሉን በጊዜ መሰብሰብ
ይመከራል፡፡

6.3.11.3. የነፍሳት/ተባይ መከላከል
ድንችን በከፍተኛ ደረጃ ከሚያጠቁት የተባይ ዓይነቶች መካከል የድንች እሳት እራት ትልና
ክሽክሽ ዋነኞቹ ናቸው፡፡
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የድንች እሳት እራት/Potato Tuber Moth-PTM/፡ ትሉ በመጋዘን ውስጥ ኮረቱን በመስክ
ላይ ግንዱንና ኮረቱን የሚሰረስር ከ8-12 ሚሊ ሜትር ርዝመት ያለው ለስላሳ ነጭ ወይንም
አረንጓዴ ቀለም ነው፡፡ የእድገት ደረጃዋን የጨረሰች እሳት ራት በጣም ትንሽና ቀጭን ክንፍ
ያላት ማታ ማታ ንቁ የሆነች በራሪ ነፍሳት ናት፡፡ አጠቃላይ የህይወት ኡደቷ በአንድ ወር
ውስጥ የሚያልቅ ሆኖ በሞቃታማ አየር ሁኔታ በአመት ከ5-6 ጊዜ ትራባለች፡፡
የመቆጣጠሪያ መንገዶች
• ተባዩን የሚቋቋሙ ዝርያዎችን መጠቀም፣
•

ንፁህ ዘርና ማሳን መጠቀም ለጥሩ ምርት በጣም ጠቃሚ ነው፣

•

የሰብል ፍርርቅን ማድረግ፣

•

ተከላ ወቅት ኮረቱን ጠለቅ አድርጐ መቅበርና በሰብል ወቅት ቢያንስ ሁለት ጊዜ
መጎነፍ፣

•

በሰብል ስብሰባ ወቅት ከግንዱ ወደ ኮረቱ የሚፈልስን ትል ለመከላከል የተበከለውን
ግንድ አስቀድሞ አጭዶ ማቃጠል ወይንም ከማሳ ውጪ መቅበር

•

የዘርም ሆነ የምግብ ድንች መጋዘን ንፅህና መጠበቅ፣ ከላይ የዘረዘርናቸው
መቆጣጠሪያ መንገዶች በተፈለገው መጠን ተባዩን ካልቀነሱት፦

ለዘር ድንች ማሳ
•

3ዐዐ ግራም ዳያዚኖን 6ዐ% E.C. ወይንም

•

78ዐ ግራም ኢንዶሰልፋን 39%E.C በአንድ ሄክታር የድንች ማሳ ቅጠል ላይ
መርጨት

በመጋዘን ውስጥ ላለ ለ10 ኩንታል የዘር ድንች 1ኪግ ዳያዚኖን 2.5% E.C. መጠቀም ለረጅም
ጊዜ መከላከያነት ሲረዳ፣ ለምግብ ድንች 75ዐ ግራም ሴሌክሮን 5ዐ% E.C. መጠቀም
ይመከራል፡፡
ክሽክሽ/Potato aphid/፡ ቀጥተኛ ያልሆነ የድንች እድገትን የሚያበላሽና ምርትንና የምርት
ጥራትን የሚጐዳ ቫይረስን አስተላላፊ ተባይ ናት፡፡ ይህች ተባይ ከፈዛዛ አረንጓዴ እስከ ቢጫ
አረንጓዴ የሆነ ቀለምና 2 ሚሊ ሜትር የሚደርስ ርዝመት ያላት ተባይ ነች፡፡
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የክሽክሽ መከላከያ፡
•

መነሻ ዘርን በኔት ሃውስ ማባዛት

•

የዘር ብዜት ስራን በደጋማ አካባቢዎች ማድረግና

•

ንፁህ ዘር መጠቀም በጣም አስፈላጊ ነው።

6.4. የምርት አሰባሰብ እና ድህረ-ምርት አያያዝ
6.4.1. የምርት አሰባሰብ
የድንች ሰብል መድረሻ ቀናት እንደ ተዘራው የዝርያ ዓይነትና የማምረቻ አካባቢ ይለያያል፡፡
የድንች ሰብል መድረሱ የሚታወቀው ቅጠሉ ወደ ቢጫነት ሲለወጥ ሲሆን በአማካኝ ከ3
ወር እስከ 4 ወር የመድረሻ ቀናትን ይወስድበታል፡፡የዘር ድንች በማሳው ውስጥ ያሉት
ተክሎች በሙሉ ቅጠላቸው ወደ ቢጫነት እስኪለወጥ ድረስ መጠበቅ አያስፈልገውም፡፡የዘር
መጠን ያለው ኮረት ካወጡ በኋላ ግንዱን ማጨድና ቢያንስ ለሁለት ሳምንት በመሬት ውስጥ
በመተው ቆዳው እንዲጠነክር ማድረግና ማውጣት አስፈላጊ ነው፡፡

6.4.2. የድህረ-ምርት አያያዝ
የድንች ኮረት ሳይሞት መቆየት ይችል ዘንድ ሰብሉ በቅድመ-ምርት ወቅት እንደሚያስፈልገው
እንክብካቤ ሁሉ በድህረ-ምርት ወቅትም እንዲሁ የተመቻቸ የመቆያ ሁኔታን ይፈልጋል፡፡ ይህ
የድህረ-ምርት አያያዝ እንደ ሰብሉ ጠቀሜታ ወይንም የምርቱ አላማ ይለያያል፡፡ ስለሆነም
ለሁሉም የድንች አይነት፤ ማለትም ለዘርና ለምግብነት የሚውል ድንች፤ አያያዝ ዘዴዎች
ተብለው በሁለት ይከፈላሉ፡፡
ለዘር የሚሆን ድንች አያያዝ
ለዘር እንዲቆይ የታሰበ ድንችን ለረጅም ጊዜ ሳይበላሽ ለማቆየትና ጥሩ ጉንቁሎች/በቆልት
ማውጣት እንዲችል ቀጥተኛ ያልሆነ የፀሐይ ብርሃንና ንፋስ ለማስገባት በሚያስችል
ግርግዳው ባልተመረገ ማቆያ ውስጥ ማስቀመጥ ጠቃሚ ነው፡፡ ለዘር የሚሆን ድንች በአለም
አቀፍ የድንች ምርምር ማዕከል አማካኝነት የተገኘውን በአካባቢያችን ካሉ ቁሳቁሶች በቀላሉ
ሊሰራ የሚችለውን የድንች ማጐንቆያ መጋዝን(Diffused Light Store (DLS)) መገንባትና
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መጠቀም ጠቃሚ ነው፡፡ በዚህ ዘዴ የተከማቸ ድንች በተለይም በደጋው አካባቢ ከ8 ወር
በላይ ሳይበላሽ ሊቆይ ይችላል፡፡
የዘር ድንች ማቆያ መጋዘን(Diffused Light Store (DLS)) አሠራር
ለድንች ዘር ማቆያነት የሚያገለግሉ የተለያዩ የመጋዘን አይነቶች አሉ፡፡ ከእነዚህ ውስጥ
በአካባቢያችን ካሉ ቁሳቁሶች በአነስተኛ ወጪ ሊሰራ የሚችለው የማቆያ መጋዘን የሚሠራው
በአራት ማዕዘን ወይንም በዛኒጋባ ቅርፅ ሆኖ ግድግዳው የሳሳ የፀሀይ ብርሃንን ለማስገባትና
በመጋዘኑ ውስጥ ከድንቹ መተነፋፈስ የተነሳ የሚከማች ሙቀትንና ካርቦንዳይ ኦክሳይድን
ለማስወገድ የሚረዳ አየር በመጋዘኑ ውስጥ እንዲዘዋወር የሚያደርግ ክፍተት ያለው ወይንም
ያልተመረገ ውቅር ቤት ነው፡፡ ከዚያም ከላይ በተገለፀው ሁኔታ ተሰርቶ የተዋቀረውን የዘር
ማቆያ ቤት ከ50-60 ሳ.ሜ ልዩነት የዘር ማስቀመጫ መደርደሪያዎችን ከሸንበቆ/ከቀጫጭን
ባህርዛፍ መስራትና ከ2-4 ደረጃ ባለው ጥልቀት የሚደረደረውን ኮረት እንዳይወድቅ የሚረዳ
የጐን ክፈፍ መስራት ያስፈልጋል፡፡
ለምግብና ለገበያ የሚውል ድንች መጋዘን ብርሃን የማያስገባ፣ የሁለት ጡብ ውፍረት ግድግዳና
ምሽት ላይ የሚከፈቱ በሌሊቱ ንፋስ አቅጣጫ የተሰሩ የንፋስ ማስገቢያና ማውጪያ መስኮቶች
ከታችና ከላይ ባለው የቤቱ ግድግዳ ላይ የተገጠመለት ሆኖ ጣራው ከሳር ክዳን የተሰራ ቤት
ሊሆን ይገባል፡፡ የወለሉ ስፋት ከ1.5-1.64ሜትር የሆነ መጋዘን ከ21-23 ኩንታል የምግብ
ድንችን ለማከማቸት እንደሚችል የጥናት ዘገባዎች ያስረዳሉ፡፡
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6.5 የድንች ሰብል አመራረት የጊዜ ሰሌዳ

ምርት
መሰብ
ማጓጓዝና
ማከማቸት
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ነሃሴ

ሚያዝያ

ሰኔ

X

X

X

X

X

X

X
X

X

መኸ ር
መስኖ

X

X

በልግ

X

X

መኸ ር
መስኖ

X

X

X

X

X

X

መኸር
መስኖ

X

በልግ

በልግ

X

X

መስኖ

መስኖ

X

X

በልግ

መኸር

ግንቦት

መስኖ

በልግ
ሁለተኛ
ዩሪያ ና
አፈር
ማስታቀፍ

X

ሃምሌ

ተባይና
በሽታ
ቁጥጥር

X

X

በልግ
የመጀመሪያ
አረም
ኩትኳቶና
ዩሪያ

መጋቢት

መኸ ር

የካቲት

የድንች ዘር
ወቅት

ጥር

መኸ ር

ታህሳስ

የድንችማሳ፣
የመስኖ
ቦይና ግባት
ዝግጅት

ህዳር

ማምረቻወቅት
መስከረም

ተግባር

ጥቅምት

ሰንጠረዥ 6.3. የድንች አመራረት ቅደም ተከተል የሚያሳይ የአመራረት ቀመር

X
X

X
X

X
X

X

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

2009

6.6 የድንች ኢኮኖሚያዊ አዋጭነት ጥናት
ሠንጠረዥ 6.4.
ተቁ

የሰብል
አይነት

የስራ ዝርዝር

መለኪያ

1

ድንች

1. የመሬት ዝግጅት

ብዛት

ያንዱ
ዋጋ

ጠቅላላ ዋጋ
1800

- አንደኛ እርሻ

ጥማድ/ቀን/ሄ/ር

4

150

600

- ሁለተኛ እርሻ

ጥማድ/ቀን/ሄ/ር

4

150

600

- ሶስተኛ እርሻ

ጥማድ/ቀን/ሄ/ር

4

150

600

ሰው ቀን

35

40

1400

2. ዘር መዝራት

ምርመራ

3. እንክብካቤ

10000

- አረምና ኩትካቶ

ሰው ቀን

30

40

1200

- ማዳበሪያ መጨመርና
ኬሚካል እርጭት

ሰው ቀን

30

40

1200

- ምርት መሰብሰብ

ሰው ቀን

40

40

1600

- መምርት ማጓጓዝ/
ትራንስፖርት

ኩንታል

200

30

6000

4. ግብአት

29450

- ዘር

ኩንታል

20

1000

- ማዳበሪያ

20000
5250

ዩሪያ

ኩንታል

1.5

1500

2250

ኤንፒየስ

ኩንታል

2

1500

3000

- ኬሚካል

ኪ/ግ

4

800

3200

- የእርሻ መሳሪያ

ጥቅል

1

1000

1000

5. መጠባበቂያ ከጠቅላላው ወጪ
10%

4790

ጠቅላላ ወጪ

52,690 ብር

ከአንድ ሄክታር የሚገኝ ምርት

200
ኩንታል

የተሻሻሉ
ዝርያዎች

የአንድ ኩንታል ዋጋ

400 ብር

በምርት
ወቅት

ጠቅላላ የተገኘ ገቢ

200 *400=80,000 ብር

ከወጪ ቀሪ

80,000-52,690=27,310 ብር

በሶስት ወር
ውስጥ

ማሳሰቢያ ፡ይህ ስሌት የተሰራው ከተለያዩ ተጨባጭ ሁኔታዎች አማካይ ስለሆነ ከአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ
ጋር በማገናዘብ መሰራት ይኖርበታል።
- ስሌቱ የአርሶ አደሩን ወይም አርብቶ አደሩንና የቤተሰቡን ጉልበት በወጭ ግምት ወስጥ ተካቶ የተሰራ ነው።
- ጥማድ=0.25(ሩብ) ሄክ
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