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1. አጠቃሊይ መግቢያ 

በአገራችን በተዯጋጋሚ እየተከሰተ ያሇዉ የአየር ጠባይ ሇውጥ ሇዴርቅና እርጥበት እጥረት 

በማጋሇጡ ምክንያት ሇቅባት ሰብልች ተስማሚ የሆኑ አካባቢዎች በከፊሌ የጉዲቱ ተጠቂ 

ሆነዋሌ፡፡ የ2012 ዓ.ም. የማዕከሊዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ መረጃ እንዲመሊከተው በአገራችን 

የቅባት ሰብልች የሸፈኑት ማሳ መጠን 820,782.12ሄ/ር ሲሆን ከዚህም የተገኘው አጠቃሊይ 

ምርት 842,1345.36ኩ/ሌ ነው፡፡ ከሊይ የተመሇከተው መሬት ከጠቅሊሊው የአዝርዕት ማሳ 

መካከሌ 6.38 በመቶ ዴርሻን መያዙን መረጃው ያመሇክታሌ፡፡ 

ይህ እንዲሇ ሆኖ በ2012 ዓ.ም. የማዕከሊዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ መረጃ እንዲመሊከተው 

በአገራችን ሰሉጥ እና ሇውዝ የመሬት ሽፋናቸው እና ምርታማነታቸው 375,119.88ሄ/ር፣

7.00 ኩ/ሌ እና 87,923.63ሄ/ር ፣17.80 ኩ/ሌ እንዯቅዯም ተከተሊቸው ተቀምጠዋሌ፡፡ በአገራችን 

የተከሰተው ወቅታዊ የዴርቅ ሁኔታ በአዝርዕት ሌማት ሊይ በእርጥበት እጥረት ምክንያት 

ያስከተሇው የምርት እና ምርታማነት ተፅዕኖ ከፍተኛ ጉዲት አዴርሷሌ፡፡   

የቅባት ሰብልች በሀገራችን በርካታ ጥቅሞችን የሚሰጡ ሲሆኑ ከነዚህም መካከሌ ሇምግብነት፣ 

ሇኢንደስትሪ ጥሬ እቃነት፣ ሇቀሇም ስራ ሇቫርኒሽና ሇሳሙና እና ሇመሳሰለት ጥቅም ሊይ 

ይውሊሌ። በሰብሌ ፈረቃነትም በመጠቀም የመሬት ሇምነትን ማሻሻሽ የሚቻሌ ሲሆን ተረፈ 

ምርታቸውም ሇእንስሳት መኖነት ከፍተኛ ጠቀሜታ እየሰጠ ይገኛሌ። 

2. አሊማ 

በዯረቅና እርጥበት አጠር የሚመረቱ የቅባት ሰብልች ምርት በጥራትና በመጠን በማምረት 

ከዘርፉ የሚጠበቀውን ሀገራዊ ጠቀሜታ ማግኘት።  

3. ግብ 

በዯረቅና እርጥበት አጠር የሚመረቱ የቅባት ሰብልች ዘመናዊ አመራረት እና ዴህረ- ምርት 

አያያዝ ቴክኖልጅን ፓኬጅ ጥንቅሮችን ሇተጠቃሚ ማዴረስ፣ 

 በአሇም ገበያ ተወዲዲሪ የሆነ ምርት ማቅረብ እና የገበያ ተፎካካሪ መሆን፣  

 ሇሀገር ውስጥ ኢንደስትሪ ፍጆታ ጥራቱን የጠበቀ ምርት ማቅረብ፣ 

 የቅባት ሰብልች ሇዘሇቄታዊ እሴት ሰንሰሇት ሌማት ያሊቸውን ሚና ማሳዯግ፣    
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4. የፓኬጁ አስፈሊጊነት 

የቅባት ሰብልች ፓኬጅ ሇዯረቅ እና እርጥበት አጠር ሥነ-ምህዲር ተስማሚ የሆኑ የተሻሻለ 

የአሰራር ዘዳዎችንና ቴክኖልጅዎችን በፓኬጁ አካትቶ በማዘጋጀት አሁን የሚገኘውን የዯረቅ 

እና እርጥበት አጠር አካባቢዎች የቅባት ሰብልችን ዝቅተኛ ምርትና ምርታማነት በማሻሻሌ 

ከውጤቱ የሚጠበቀውን ከፍተኛ ሀገራዊ ጠቀሜታ ማግኘት ። 
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5. ሰሉጥ (Sesame: Sesamum indicum L.) 

5.1. መግቢያ 

 

ሰሉጥ በሞቃታማ አካባቢ የሚበቅሌ የቅባት ሰብሌ ሲሆን ከሚሰጠዉ የዘይት መጠን አንፃር 

የቅባት ሰብልች ንጉስ በመባሌም ይታወቃሌ፡፡ ሰሉጥ በአገራችን በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ በ 

አማራ እና ትግራይ ክሌልች በስፋት የሚመረት ሲሆን እንዱሁም በምዕራብ ኢትዮጵያ 

(በምዕራብ ኦሮሚያ፣ ጋምቤሊና ቤንሻነጉሌ ጉሙዝ) እና በዯቡብ ኢትዮጱያ ይመረታሌ፡፡ ሰሉጥ 

በአሇም ገበያ በከፍተኛ ሁኔታ ተፈሊጊ ከሆኑት የቅባት ሰብልች መካከሌ አንደ ነው፡፡ አገራችን 

ኢትዮጵያ ከቡና ቀጥል ከሰሉጥ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ የምታገኝበት ሰብሌ ከመሆኑም ባሻገር 

አጠቃሊይ ምርቱም ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየጨመረ የመጣ ሰብሌ ሆኗሌ፡፡  

 

በ2012 ዓ/ም በወጣው የውጭ ምንዛሪ ገቢ ከሰሉጥ 332.3 ሚሌዮን የአሜሪካ ድሊር ተገኝቷሌ፡፡ 

ሰሉጥ በአነስተኛ አርሶ አዯር 375,119.88ሄ/ር የማሳ በመሸፈን 45.70% የቅባት ሰብልችን 

ሽፋን የያዘ ሲሆን በምርት ዯረጃ 262,6541.89 ኩ/ሌ ከጠቅሊሊው የቅባት ሰብልች (31.19%) 

ዴርሻ እንዲሇው መረጃው ያመሇክታሌ (CSA 2019/20) 

5.2. የሰሉጥ ዋና ዋና ጥቅሞች 

 ሇውጭ ምንዛሬ ማስገኘት 

 ሇምግብነት 

 ሇኢንደስትሪ ጥሬ እቃነት ሇቀሇም ስራ፣ ሇቫርኒሽና ሇሳሙና እና ሇመሳሰለት ጥቅም 

ሊይ ይውሊሌ 

 በሰብሌ ፈረቃነትም በመጠቀም የመሬት ሇምነትን ማሻሻሽ የሚቻሌ ሲሆን ተረፈ 

ምርታቸውም ሇእንስሳት መኖነት ከፍተኛ ጠቀሜታ እየሰጠ ይገኛሌ። 
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5.3. ተስማሚ ስነ ምህዲር 

 ከፍታ፡-ከባህር ጠሇሌ በሊይ ከ 500-1500 ሜትር 

 ተስማሚ የአየር ሙቀት ፡- ከ 25 ዱ/ሴ/ግ እስከ 37 ዱ/ሴ/ግ  ሇተፋጠነ ብቅሇት ፣ 

ሇመጀመሪያ እዴገት እና ሇአበባ ማበብ የአየር ሙቀት ያስፈሌገዋሌ፡፡ 

 ሰሉጥ ሲዘራ የአፈር ሙቀት መጠን ከ1 ዱ/ሴ/ግ በታች መዉረዴ የሇበትም፡፡ ከተጠቀሰው 

የሙቀት መጠን በታች በሚሆንበት ግዜ ሊይበቅሌ ይችሊሌ፡፡ 

 አሸዋ ቀመስ ሇም አፈር እና ዉሃ በቀሊለ የሚያሰርግ ጥቁር አፈር፣ 

 የአፈር ጣዕም /ፒ. ኤች/ 6.0─ 8.0 የሆነ አፈር ሇምርታማነቱ ተስማሚ ነዉ፡፡ 

 አማካይ ዓመታዊ የዝናብ መጠን ከ 500-650 ሚ.ሜ. 

ከሊይ እንዯተጠቀሰው የሰሉጥ ተስማሚ ሥነምህዲር እንዲሇ ሆኖ ከአየር ጠባይ ሇውጥ ጋር 

ተያይዘው የመጡ ችግሮችን መሠረት በማዴረግ ሇዯረቅ እና እርጥበት አጠር አካባቢዎች 

ሌማት አጋዥ የሆኑ ምክረሀሳቦች በቀጣይ በተመሇከቱ ተግባራት ተቀምጠዋሌ፡፡  

5.4. ውሃ ማሰባሰብ እና አጠቃቀም 

 ሰሉጥ የሚመረትባቸው አካባቢዎች አብዛኛው መሬት ሜዲማ በመሆኑ በተቻሇ መጠን 

የውሃ ማቆር ሥራዎች አብዛኛው በማሳ ውስጥ የሚካሄዴ ቢሆንም ከማሳ ውጭ 

የሚፈሱትን ወዯ ማሳ ውስጥ በማስገባት እንዯአማራጭ ጥቅም ሊይ ማዋሌ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

በማሳ ውስጥ የሚከናወነው የእርጥበት ማሰባሰብ እና ማቆር እንዯሚከተሇው በአነስተኛ 

አርሶአዯር ማሳ ሊይ ይከናወናሌ፡- 

 የእርጥበት ማቆር ሥራ እንዯማሳው ተዲፋትነት እና እንዯ አፈሩ ዓይነት ይሇያያሌ፡፡ ይህ 

እንዲሇ ሆኖ ሜዲማ በሆኑ አካባቢዎች በማራራቅ እስከ አምስት ሜትር ባሇው ርቀት ውሃ 

ሉያሰርግ የሚችሌ በሪጀር እና በታይ ሪጀር ቦዮች እንዱወጡ ይዯረጋሌ፡፡ 

 ተዲፋታማ በሆኑ ማሳዎች ሊይ የሚወጣው ቦይ ብዙ ሳይራራቅ በታይ ሪጀር እየታሰረ 

ከሁሇት ሜትር ባሌበሇጠ ርቀት ቦዮችን ከላልች የአፈር እና ውሃ ጥበቃ ሥራዎች ጋር 

በማቀናጀት ይዘጋጃለ፡፡ 

 ከሊይ የተገሇጸው የእርጥበት ማሰባሰብና አጠቃቀም ሥራ በሰፋፊ እርሻዎች ማሳ ሊይ 

ሲተገበር ሪጀር እና ታይ ሪጀር የተገጠመሊቸውን ዘመናዊ የእርሻ መሳሪያዎች መጠቀም 

ያስፈሌጋሌ፡፡    
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 ከማሳ ውጭ የሚመጣውን የጎርፍ ውሃ እንዯ አመጣጡ ፍጥነት እና መጠን በማየት 

ከላልች ውሃ ማሰራጫ ካቦች ጋር በማቀናጀት ወዯ ማሳ ውስጥ ማስገባት፡፡ 

    

5.5.  የአመራረት ቴክኖልጂዎችና አሰራሮች 

5.5.1. የማሳ መረጣና ዝግጅት 

 ውሃ የማይተኛበት፣ በጣም ተዲፋታማ ያሌሆነ ፣ከአረም የፀዲ እና በጣም ኮትቻ ያሌሆነ 

ማሳ ያስፈሌገዋሌ፡፡ 

 የሰሉጥ ሰብሌ ሶስት ጊዜ ታርሶ የሇሰሇሰ ማሳ ይፈሌጋሌ፡፡ 

 1ኛ እርሻ ሰሉጡ እንዯተሰበሰበ ወዴያዉ ማረስ፤ ቢያንስ በሶስት ዓመት አንዴ ጊዜ ማሳን 

በሞሌዴቦርዴ ወይንም የዱስክ ማረሻዎችን ከ25-30 ሳንቲ ሜትር ጥሌቀት ዴረስ 

ማረስ፣ትሊሌቅ ጓልችም መከስከስ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

 2ኛ እርሻ ዯግሞ ዝናብ እንዯጀመረ ማረስ 

 3ኛው እርሻ ዯግሞ ከዘር ጋር የሚከናወን ይሆናሌ፡፡ 

 እንዯ አማራጭ የእቀባ ግብርና /Conservation agriculture/ በዯረቅ እና እርጥበት 

አጠር አካባቢዎች እንዯ ቁሌፍ ትግበራ መጠቀም ያስፈሌጋሌ፡፡ ሇዚህም አገባብ 

አተገባበሩ ቀዯም ሲሌ የነበረው ሰብሌ ታጭድ እንዯተነሳ በማሳው ሊይ የቀረው ቅሪት 

ሳይነሳ በአጋጣሚ የሚገኝን ዝናብ ከማሳው ሳወጣ እርጥበቱን እንዱይዝ በማስቻሌ 

የእርሻ ጊዜው ሳይዘገይ በአነስተኛ አርሶአዯር ማሳ ሊይ በበሬ መስመር በማውጣት፣ 

በሰፋፊ የእርሻ ማሳዎች ሊይ በመስመር መዝርያ ማሽነሪዎች በመጠቀም  የዘር ሥራው 

ይናወናሌ፡፡ 
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ሥዕሌ 2፡ የሰሉጥ የእቀባ ግብርና /Conservation agriculture/ 

 

5.5.2.ተስማሚ ዝርያዎች 

በአገራችን በተዯረገው የሰሉጥ ምርምር ሥራ 30 ዝርያዎች ሇተሇያዩ ስነ ምህዲር የተሇቀቁ 

ሲሆኑ ሇዯረቅ እና ሇእርጥበት አጠር አካባቢዎች የሚስማሙ ዝርያዎች ምርታማነትና 

ባህሪያት በሰንጠረዥ-1 ተጠቅሰዋሌ፡፡ እነዚህ ዝርያዎች የዝናብ ሥርጭቱ አነስተኛ እና 

ዯረቃማ አካባቢዎች ሊይ የተሻሇ ምርት ይሰጣለ፡፡ ሇምሳላ ሰቲት 1፣2፤3 ሁመራ 1፣

ኤሲሲ051-02-ሰ-1-(2)፣ ጎንዯር 1 እና ጊዲኣያ ዝናብ አጠር ሇሆኑት አካባቢዎች ተስማሚ 

ዝርያዎች ናቸው፡፡ ፡እነዚህ ዝርያዎች በምርምር ማዕከሌ ከ9─12 ኩ/ሌ/ሄ/ር ፣ በሞዳሌ አርሶ 

አዯር ማሳ ከ 8-9 ኩ/ሌ/ሄ/ር እነዱሁም በመስኖ ሲሇሙ እስከ 24 ኩ/ሌ/በሄ/ር ምርት 

ይሰጣለ፡፡ ባክቴሪያሌ ብሊይት ወይም ምች የተባሇውን በሽታ የሚያጠቃቸዉ ቦታዎች አባሴና 

ዝርያ በመጠቀም በሽታዉ በመቋቋም የታሻሇ ምርት ማግኘት ይቻሊሌ፡፡ በዓሇም ገበያ 

በከፍተኛ ሁኔታ የሚፈሇገዉ የሰሉጥ አይነት ነጭ ቀሇም ያሇዉ ሆኖ የ1000 ዘር ክብዯት 

ከ3-3.5 ግራምና የዘይት ይዘቱ 50% እና ከዚህ በሊይ እንዱሆን ይመከራሌ፡፡  
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ሠንጠረዠ 1፡ በምርምር ከተሇቀቁ ዝርያዎች መካከሌ በአሁኑ ሰዓት በሌማቱ ውስጥ ባሇቸው ጉሌህ ሚና፣ የምርታማነትና ባህሪያት 

እና ሇዯረቅ እና ሇእርጥበት አጠር የሚስማሙ ዝርያዎች በሚቀጥሇው ሰንጠረዥ ቀርቧሌ፡፡ 

ዝርያ 

የተሇቀቀበት ስነ-ምህዲር 
የተሇቀቀበ
ት ዓ.ም 

የምርም
ር 

ማዕከሌ/ 
ተቋም 

የዘር 
መጠን 
(ኪ/ግ 
በሄ/ር) 

በተክሌና 
በመስመር 
መኸከሌ 

ሉኖር የሚገባ 
ከፍተት 

በሴ.ሜትር 

ምርታማነት ኩ/ሌ 
በሄ/ር 

የዘር 
ቀሇም 

የዘይት 
መጠን 
(%) 

የመዴረሻ 
ጊዜ የተሇቀቀበት አከባቢና ምክንያት 

ከባህር 
ጠሇሌ በሊይ 

የዝናብ 
መጠን 

ተስማሚ 
አፈር 

በዝናብ በመስኖ 

ጊዲኣያ 800-1100 ከፍተኛ 
አሸዋማ 
የሸክሊ  
አፈር 

2018 ባኮ 1-3 10 x 40 7-12 - ነጭ 53.75 112 
ሇከማሺ፣ አሶሳ፣ መተከሌና ላልቸ 
ተመሳሳይ ስነ-ምህዲር ሊሊቸው  
አከባቢዎች፤ ሇተሻሇ ምርታማነት 

ኤሲሲ051
-02-ሰ-1-
(2) 

700-1250 350-700 - 2017 ወረር 5 10 x 40 
9.43-
12.92 - ነጭ 

51-
55.14 110 

ሇወረ (መካከሇኛ አዋሸ)፣ ሚኤሶና 
ላልቸ ተመሳሳይ ስነ-ምህዲር ሊሊቸው  
አከባቢዎች፤ ሇተሻሇ ምርታማነት 

ሰቲት-3 600-1028 576-888 ጥቀር 
አፈር 2017 ሑመራ 1.5 - 3 10 x 40 8-11 - ነጭ 50 76-84 

ፈጥኖ ስሇሚዯርስ የዝናብ እጥረት 
ሊሇባች የሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያና 
ላልቸ ተመሳሳይ ስነ-ምህዲር ሊሊቸው 
አከባቢዎች፣ ሇተሻሇ ምርታማነት 

ሰቲት-2 600-1028  576 - 888 
ጥቀር 
አፈር  2016  ሑመራ 1.5 - 3 10 x 40 8-9.13  -  ነጭ 53.77  80-87 

ፈጥኖ ስሇሚዯርስ የዝናብ እጥረት 
ሊሇባች የሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያና 
ላልቸ ተመሳሳይ ስነ-ምህዲር ሊሊቸው 
አከባቢዎች፣ ሇተሻሇ ምርታማነት  

ጎንዯር-1 760-1022 970 - 1030 
አሸዋ 
ቀመስ 
ሇም አፈር 

 2016  ጎንዯር      5-9  -  ነጭ 50 101 
ሇቆሊማ የሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያና 
ላልቸ ተመሳሳይ ስነ-ምህዲር ሊሊቸው  
አከባቢዎች፣ የተሻሇ ምርታማነት  

ቤንሻንጉሌ
-1 740-1280 650 - 1570 

አሸዋማ 
የሸክሊ  
አፈር 

 2016 
ፓዌና 
አሶሳ 1.5 - 3 10 x 40  4-7  -  ነጭ 54.1  90-115 

 ዝናብ ሇሚበዛበቸው የአሶሳና ፓዌ፣ 
ሇተሻሇ ምርታማነት 

ዲንጉር 740-1200  650 - 1540     2015  ፓዌ 5 10 x 40 5.2-
 6.3 

 - ግራጫ 56.96  110 

ሇፓዌ፣ ቡላን፣  ጉባ፣ ዲንጉር፣ 
ማንደራና ላልቸ ተመሳሳይ ስነ-
ምህዲር ሊሊቸው  አከባቢዎች፤ ሇተሻሇ 
ምርታማነት 
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ጫሊሳ 1350 - 
1650 

<750   2013 ባኮ  5-10 5 ×  40 9.6 - 
14.8 

 -  ዯብዛዛ 
ነጭ 

  95 - 
120 

ሇኡከ፣ ዋማ፣ ባኮና ላልቸ ተመሳሳይ 
ስነ-ምህዲር ሊሊቸው  አከባቢዎች፤ 
ሇተሻሇ ምርታማነት 

ኤሲሲ 
00047 

600 - 850 1300 - 
1600 

  2013 ስሪንቃ 

ሇመስመ
ር 5፣ 
ሇብተና 
7-8 

   5 - 8  - ነጭ 50.4 105 - 
120 

ሇጨፋ፣ ቆቦና ሸዋ-ሮቢት ሇመሳሰለ 
ዝናብ አጠር ቆሊማ አከባቢዎች 

ሰቲት-1  500-1130  400 - 650 ጥቀር 
አፈር 

 2011  ሑመራ 1.5 - 3 10 x 40  7 - 
10 

 -  ነጭ 54 80-90 

ፈጥኖ ስሇሚዯርስ የዝናብ እጥረት 
ሊሇባቸው የሰሜን ምዕራብ 
ኢትዮጵያና ላልቸ ተመሳሳይ ስነ-
ምህዲር ሊሊቸው  አከባቢዎች፣ ሇተሻሇ 
ምርታማነት  

ሑመራ-1  760-1130  550 - 750 
ጥቀር 
አፈር  2011  ሑመራ 1.5 - 3 10 x 40 

 8 - 
10 

 -  ነጭ 52 90-100 

ፈጥኖ ስሇሚዯርስ የዝናብ እጥረት 
ሊሇባቸው የሰሜን ምዕራብ 
ኢትዮጵያና ላልቸ ተመሳሳይ ስነ-
ምህዲር ሊሊቸው  አከባቢዎች፣ ሇተሻሇ 
ምርታማነት  

አባሴና  500-1200      1990  ወረር      5-12  12-19 ግራጫ 43-48 110-120   
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ሠንጠረዥ 2: የዘርምንጭ፡ ከሊይ የተጠቀሱት ዝርያዎቸች ከዚህ በታች የሚጠቀሱት የምረምር ማእከሊት አዴራ

ሻ ያገኙታሌ 

 

 

ታ.ቁ የግብርና ምርምር 

ማእከሌ ስም 

የማእከለ ዲይሬክተር የማእከለ ስሌክ 

ቁጥር 

ኢሜሌ 

1 ሑመራ  ዯ/ር ሙዐዝ በርሀ 0948563984 Muez.sbn@gmail.com 

2 ባኮ አቶ ጌታቸዉ ብሩ 0946610007  

3 ፓዌ አቶ ዯሳሌኝ ተሻሇ 058 5 50 02 70 desiteshale@gmail.com  

4 ጎንዯር አቶ አስፋዉ አዘናዉ 0918723697  

5 አሶሳ አቶ ተስፋዉ መሌካሙ 057 7 75 24 51 Michaeltesfaw12@gmail.com  

6 ስሪንቃ አቶ ታዯሰ 0913859319 - 

7 ወረር አቶ ዯስታ ገብሬ 022 1 14 02 76 Destabanje89@gmail.com  

mailto:Muez.sbn@gmail.com
mailto:desiteshale@gmail.com
mailto:Michaeltesfaw12@gmail.com
mailto:Destabanje89@gmail.com
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5.5.3.የዘር ወቅት 

የሰሉጥ የዘር ወቅት እንዯ ዝናብ አጀማመር፣ የአፈር እርጥበት መጠን፣ የዝርያው 

የመዴረሻጊዜና በሽታን የመቋቋም ባህሪ የሚወሰን ሲሆን በዝናብ ሇሚያመርቱ የመዴረሻ 

ጊዜአቸው ከ110 ቀናት በታች፣ ተባይንና የምች በሽታን የመቋቋም ባህሪያቸው ዝቅተኛ ሇሆኑ 

ዝርያዎች ከሀምላ መጀመርያ ሳምንት እስከ ሐምላ አጋማሽ መዘራት፡፡ ሰሉጥ መዘራት ያሇበት 

የአየር ጠባይ ትንበያ መረጃ አገሌግልት መሠረት በማዴረግ እንዱሆን ይመከራሌ፡፡ 

 

5.5.4.የዘር መጠን እና አዘራር 

የዘር መጠን 

በመካናይዜሽን ታግዞ በመስ መር ሲዘራ ከ1-2 ኪ/ግ ዘር በሄ/ር መጠቀምተገቢ ሲሆን፣በብተና 

መዝራት ባይመከርም በቴክኖልጂ እጥረት ምክንያት በብተና የሚዘራ ከሆነ ግን 4 ኪ/ግ ዘር 

በሄ/ር መጠቀም ይቻሊሌ፡፡  

 

የአዘራር ዘዳዎች 

ሰሉጥ በመስመር በሚዘራበት ጊዜ በመስመሮች መካከሌ 40 ሴ/ሜትር እና በተክልች መካከሌ 

10 ሴ/ሜትር ርቀትን በመጠበቅ መዘራት ይርበታሌ፡፡ የዘር ትሌቀት ከ3-5 ሳ.ሜ መሆን 

አሇበት፡፡ ሰሉጥ በሰው ሀይሌ (በማንጠብጠብ በመስመርና በብተና) ሉዘራ ይችሊሌ፡፡ በማሽን 

ርቀቱን ጠብቆ በትክክሌ በመስመር በሚዘራ (precision row planter)፣ በማንጠብጠብ 

በመስመር በሚዘራ (Seed driller) እና በብተና በሚዘራ (Broadcaster) ሉዘራ ይችሊሌ፡፡ 

 

5.5.5.የማዲበሪያ መጠንና አጠቃቀም 

የኬሚካሌ ማዲበሪያ 

የቅባት እህልች ሰሉጥ እና ሇውዝ በሚበቅለበት ስነምህዲር ሞቃታማነት አንጻር በምርምር 

የተዯገፈ እና አዋጭጭቱ የተረጋገጠ የሰው ሰራሽ ማዲበሪያ አጠቃቀም ምክረ ሃሳብ አስፈሊጊ 

ነው፡፡ እነዚህ ሰብልች የሚበቅለት በወበቃማ የአየር ጠባይ በመሆኑ የዩሪያ በዘር ወቅት 

መስጠት ማዲበሪያው በሙቀት ሃይሌ በትነት እንዱባክን ስሇሚያዯርግ ሇተክለ ጠቀሜታ 

አይኖረውም፡፡ የማዲበሪያ ዓይነትን በተመሇከተ የአፈር ሇምነት ፍኖተ-ካርታ የወጣሊቸዉን 
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አካባቢ NPS, NPSB, NPSZnB… ወዘተ በ41 ኪ/ግ ናይትሮጅን፣ በ20 ኪ/ግ ፎስፎረስ ሇሄ/ር 

በሚሰራው ቀመር መሰረት፤ ሇሰሉጥ 121 ኪ/ግ NPS(B) በዘር ወቅት ከዘሩ 4 ሴሜ ርቀት ሊይ 

በነጥብ ወይም በመስመር ሁለንም መጨመር፤ ከበቀሇ አንዴ ወር በኃሊ 40 ኪ/ግ ዩሪያ በቂ 

እርጥበት ሲኖር ከተክለ 4ሴሜ ርቀት በነጥብ ወይም በመስመር የሚቀመጥ ሲሆን ዘሩ 

ከማዲበሪያው ጋር ንክክኪ ሉኖረው አይገባም፡፡ 

ማሳሰብያ: እንዯ ሀገር የአፈር ምርምራ መሰረት ያዯረገ የአፈር ማዲበርያ ምክረ-ሐሳብ 

ሇእያንዲንደ የሰሉጥ አብቃይ አካባቢ ባይኖርም ክሌልች የጀመሩትን አካባቢን መሰረት ያዯረገ 

የተቀናጀ የአፈርና ሰብሌ ጥናት ጨርሰው በምክረ-ሐሳብነት ያስቀመጡት ካሇ መጠቀም 

ይችሊለ፡፡ 

 

ማጣቀስ /ባድ ቦታ መሙሊት/ እና ማሳሳት 

ማጣቀስ፡- የብቅሇት ችግርን ሇመቅረፍ ጥራት ያሇው ዘር መጠቀም፣በጉንዲን ወይም በምስጥ 

አሇመበሊቱን ማረጋገጥ፣ዘሩን በትክክሌ ማዲረስ፣ዘሩ በበቂ ሁኔታ አፈር መሌበሱንማረጋገጥ፣

ከ5-7ቀን ባሇው ጊዜ ውስጥ ካሌበቀሇ እንዯገና መዝራት(ማጣቀስ)፣ ሇዚህም ማሳውን መከታተሌ 

ወይም መፈተሽ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

 

ማሳሳት/ቅነሳ፡- በጣም ተጠጋግቶ በሚበቅሌበት ጊዜ (በተሇይም በብተናና በማንጠብጠብ 

በሚዘራበት ወቅት) በ10 ሳንቲ ሜትር ርቀት ሊይ አንዲንዴ ጤናማ ተክሌ በመተው ላሊውን 

መንቀሌ ያስፈሌጋሌ፡፡ ሇማሳሳት የተክለ ቁመት ከ10-15 ሳንቲ ሜትር መሆን ወይም ሰሉጡ 

ከ2-3 እውነተኛ ቅጠልችን ማውጣት ይኖርበታሌ፡፡  
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5.6. የሰብሌ ጥበቃ  

በሰብሌ ጥበቃ ሥራ የተዯራጀ ኃይሌ መፍጠርና ወዯ ሥራ ማስገባት ውጤታማነቱን 

የሚያሳዴግ በመሆኑ በተሇይ የኩታገጠም አዯረጃጀትን በመጠቀም እና ትጥቅን በማዯራጀት 

የእስካውቲንግ ስራዎችን በመተግበር ተባይን የመከሊከሌ እና የመቆጣጠር ሥራ በክሊስተር 

አዯረጃጃት እንዱመራ 

 

5.6.1.አረም ቁጥጥር 

አረምን ሇመቆጣጠር ማሳን በዯንብ አሇስሌሶ ማረስ፣ ሰብሌ ማፈራረቅ፣ ከአረም ዘር ነፃ የሆነ 

ምርጥ ዘር በመጠቀም እና በእጅ ቢያንስ ሶስት ጊዜ መታረም አሇበት። የመጀመሪያው አረም 

ቡቃያው ከበቀሇ በኃሊ ባለት ከ7-14 ቀናት ውስጥ፣ ሁሇተኛውን አረም ከ28-35 ባለት ቀናት 

ውስጥ፣ ሦስተኛውን አረም ከ56-65 ባለት ቀናት ውስጥ አረማ መከናወን አሇበት፡፡ 

5.6.2.ነፍሳት ተባይ ቁጥጥር 

ሰሉጥን የሚያጠቁ ዋና ዋና ነፍሳተ ተባይ ሇመቆጣጠር የተቀናጀ የተባይ መከሊከሌ ዘዳን 

መጠቀም፣ተባይን በባህሊዊ፣ በተፈጥሮ አጥቂ ነፍሳትና በፀረ-ተባይ መርዝ መከሊከሌ ይቻሊሌ፡፡ 

 

የሰሉጥ አዴሪ ትሌ /Sesame webworm: Antigastra catalaunalis/፡-  

የአዴሪ ትሌ ጥቃት መኖሩን ሇማወቅ በዴር የተጠቀሇለ ቅጠልች፣ የአበባ እምቡጦችና የተበሱ 

ቆምባዎችን ማሳ ውስጥ መኖራቸውን ማሰስናበተጠቀሇለ የተክለ ክፍልች ሊይ ጥቋቁር 

ነጠብጣቦች የሚመስለ የተባዩን እዲሪ በማየት መሇየት ይቻሊሌ፡፡ አምስት (5) እና ከዚያ በሊይ 

ትልች ወይም የተጠቁ ተክልች በሄክታር ከታዩና ምጣኔ-ሀብታዊ የጥቃት ዯረጃ ማዴረሳቸው 

ከተረጋገጠ ማሊታይን 50% ኢሲ 2 ሉትር በሄክታር፣ ዲያዝኖን 60% ኢሲ 2 ሉትር በሄክታር 

በመጠቀም ጥቃታቸውን መቆጣጠር ይቻሊሌ፡፡ ሇአጠቃቀሙ በአግሮ-ኬሚካለ መያዣ ሊይ 

ያሇውን መመሪያ ይከተለ፡፡ የሰሉጥ አዴሪ ትሌ በማሳ ውስጥ ከታየ በሶሊር የሚሰሩ 

መብራቶችን ውሃ የሞሊ ባሌዱ ወይም ሞሊሰስ በየ100 ሜትር በማስቀመጥ ጉሌምሶችን 

በመሌቀም መቆጣጠር ይቻሊሌ፡፡ 
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ሥዕሌ 2፡ የሰሉጥ ኣዴሪ ትሌ እና የሚያዯረወሰዉ ጉዲት 

 

የሰሉጥ ዕባጭ ተባይ ትሌ /Sesame gall midge፡ Asphondylia sesami/ 

በሰሉጥ ዕባጭ ተባይ ትሌ የተጠቁ ተክልች የአበባ ዕምቡጦችና አዲዴስ የወጡ ቆምባዎች 

ዕባጭ የሚመስሌ ቅርፅ/ምሌክት ይኖራቸዋሌ፡፡ በተጨማሪም በዚህ ተባይ ጉዲት የዯረሰባቸው 

የሰሉጥ ተክልች አበባቸውን ስሇሚረግፍ ተክለ ሙለ ሇሙለ ወይ በከፊሌ ፍሬ ሳያፈራ ሉቀር 

ይችሊሌ፡፡ የሰሉጥ ዕባጭ ተባይ ትሌ በማሳ ውስጥ ከታየ በሶሊር የሚሰሩ መብራቶችን ውሃ 

የሞሊ ባሌዱ ወይም ሞሊሰስ በየ100 ሜትር በማስቀመጥ ጉሌምሶችን በመሌቀም መቆጣጠር 

ይቻሊሌ፡፡ ኬሚካሌ መጠቀም ካስፈሇ ግን ማሊታዮን 2 ሉትር በሄክታር እና ዲያዝኖን 2 ሉትር 

በሄክታር ወዘተ በመርጨት መከሊከሌ ይቻሊሌ፡፡ 
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ሥዕሌ 3፡ በሰሉጥ ዕባጭ ተባይ (Sesame gall midge) አበባው የረገፈ (ሀ) ና ፍሬ 

ኣሌባ (ዕባጭ) የሰሉጥ ዝንቡጥ (ሇ) 

 

የሰሉጥ መጣጭ ተባይ /Sesame seedbug፡ Elasmolomus sordidus/ 

የሰሉጥ መጣጭ ተባይ ዋና ዋና ጥቃቶች የዘር ፍሬውን በመምጠጥ የዘይት መጠኑን 

እንዱቀንስ ማዴረግ፣ የዘር ቀሇም፣ ጣዕምና ሽታ መቀየር፣ የዘር ክብዯት መቀነስ፣ የዘር 

የብቅሇት መጠን መቀነስ እና በአጠቃሊይ የምርት ጥራትን በመቀነስ ከገበያ ውጭ ሉያዯርገው 

ይችሊሌ፡፡ 

 

የሰሉጥ መጣጭ ተባይ ቁጥጥር፡- በበጋ ወቅት ሇተባዩ መቆያ የሆኑ አማራጭ አረሞችን 

ማስወገዴ፣ የሂሊ የማከማቻ ስፍራን እና አካባቢውን ማፅዲት፣ ፈጥኖ በማራገፍ ወዯ መጋዝን 

ማስገባት፣ የመጋዘን ንጽህናን ሇመጠበቅ መሬቱን እና ሰሉጥ የሚከማችበት መጋዝን ውጫዊ 

አካባቢ ማሊታዮን 50% ኢሲ በምክረ-ሐሳቡ መሰረት መርጨት ይገባሌ፡፡ 

 

ማሳሰብያ:- በማሳ ውስጥ ሂሊ ከቆመና የሰሉጥ ምርት በመጋዘን ውስጥ ከተከማቸ በኋሊ 

ማንኛውንም ሰው-ሰራሽ ፀረ-ተባይ ኬሚካሌ (inorganic pesticides) መጠቀም አይመከርም፡፡ 

ሀ ሇ 
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እንዱሁም ከማሳ ውስጥ ሰሉጥ ታጭድ ሒሊን ከማራገፋችን በፊት ማንኛውም ፀረ-አረም 

ኬሚካሌ መጠቀም የተከሇከሇ ነው፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሥዕሌ 4፡ የሰሉጥ መጣጭ ስነ ሂወታዊ የጥናት መረጃ በኢትዮጵያ (ሁመራ) 

 

ሚሉ ባግ /mealy bug: Phenacoccus solenopsis/ 

በሰሉጥ ማሳ በማንኘውም የሰብለ ዕዴገት ሉከሰትና ጉዲት ሉያዯርስ ይችሊሌ፣ በጊዜ ቁጥጥር 

ካሌተዯረገበት 100% ጥቃት ማዴረስ ይችሊሌ፣ የሚሉ ባግ ተባይ ቁጥጥር ሲዯረግ፡- በሚሉ 

ባግ ተባይ የተጠቁ ተክልች መንቀሌና ከማሳ ወጭ አርቆ በመውሰዴ ማቃጠሌ/መቅበር፣ በበጋ 

ወቅት ማሳን መከታተሌና ሇሚሉ ባግ ተባይ አማራጭ መጠጊያ የሆኑ አረሞችን (ዯማይቶ፣ 

ዋይካ፣ ጨጎጊት…) ማስወገዴ ከተቻሇም የጥሌቀት እርሻን ማከናወን፣ የሰብሌ ማፈራረቅ 

ስርዓትን በሚገባ ተግባራዊ ማዴረግ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 days

18.44 days

20.25 days

የመጣጭተባይ የዕዴገት ዯረጃዎች፡- 
ጉሌምስ፣እንቁሊሌና ኩብኩባ ጉሌምስ 

ዕንቁላሉጎልቶሲታ

ይ 
አፈርውስጥየተጣለዕን
ቁላል 

ኩብኩባ 
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ሥዕሌ 5፡ ሚሉ ባግ እና የሚያዯረወሰዉ ጉዲት 

 

ምስጥ (Termite: Isoptera) 

ምሰጥ አፈር ውስጥ የሚኖር ተባይ በመሆኑ ሇመከሊከሌ በጣም አስቸጋሪ ነው፡፡ ስሇዚህ 

የተዘራውን ፍሬ እንዲያጠቃ ጋውቾ 300 ግራም፣ ክሩዘር 350 ግራም ወይንም ሞንሰርን 1 

ኪ.ግ ሇአንዴ ኩንታሌ ዘር ሂሳብ በ1200 ሚሉ ሉትር ውኃ አቅጥኖ መሇወስና ወዱያውኑ 

መዝራት፡፡ 

 ሂሊውን ምስጥ የሚኖርበት አካባቢ አሇመትከሌ 

 አማራጭ ከጠፋ ሂሊው ከመተከለ በፊት ክልርፓይሪፎስ 48% ኢሲ 3 ሉትር በሄ/ር 

ወይንም በዱያዚኖን 60% ሂሳብ በጥብጦ ሇመትከያ የተዘጋጀው ቦታ ሊይ መርጨት 

 ኩይሳው ውስጥና ዙሪያውን በዱያዚኖን 60% ኢሲ 2 ሉትር በሄ/ር ፣ወይንም 

ክልርፓይሪፎስ 48% ኢሲ 3 ሉትር በ200 ሉትር ውኃ በጥብጦ መርጨት፡፡  
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ሥዕሌ 5፡ ምስጥ እና የሚያዯረወሰዉ ጉዲት 

 

5.6.3.የበሽታ ቁጥጥር 

የሰሉጥ ዋግ /Bacterial Blight: Xanthomans campestris pv. Sesami/ 

የበሽታው መንስኤ በበሽታው የተጠቃ ዘር መጠቀም፣ አረም በሚገባ አሇማስወገዴ፣ ወቅቱን 

ያሌጠበቀና ከመጠን በሊይ ዝናብ በሚኖርበት ጊዜ ነው፡፡ 

 

የሰሉጥ ዋግ በሽታ ዋና ዋና ጉዲቶች፡- ምርትና የምርት ጥራት ይቀንሳሌ፣ የዘር ቀሇምና ጣዕም 

መቀየር፣ የዘር ክብዯት መቀነስ እና የዘር የብቅሇት መጠን መቀነስ ናቸው፡፡ 

 

የሰሉጥ ዋግ በሽታ ቁጥጥር፡- በበሽታው የማይጠቁ ዝርያዎችን እና ንጹህ ዘር መጠቀም፣ 

ትርፍ ውሃን ከማሳ ማንጣፈፍ፣ ተገቢው የተክሌ ቁጥር በማሳ እንዱኖር በማዴረግ፣ የሰሉጥ 

ማሳ ከማንኛውም አረም ነፃ ማዴረግ እና በሰሉጥ ዋግ የተጠቃ ማሳ በሽታው ከግንደ ወይም 

የሰሉጥ ፍሬ ቆምባው ውጫዊ አካሌ ወዯ ዘር ከመተሊሇፉ አስቀዴሞ መሰብሰብ/ማጨዴ 

ያስፈሌጋሌ፡፡ 
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ሥዕሌ 6፡ በበሽታው የተጠቃ ቅጠሌ እና ቆምባ /የዘርአቃፊ/ 

 

አጀንጉሌ (Sesame Phyllody) 

ይህ በሽታ ፈይቶፕሊዝማ በሚባሌ ተዋህስ የሚመጣ ሲሆን ጃሲዴ በሚባሌ ተባይ ይተሊሇፋሌ፡፡ 

የሰሉጥ አጀንጉሌ በሽታ ቁጥጥር በተመሇከተ አጀንጉሌ ማሳ ውስጥ ከታዬ ወዱያውኑ ነቅል 

ከማሳ ውጭ ማቃጠሌ ወይም መቅበር፡፡ አጀንጉሌ ከተከሰተበት ማሳ የተገኘ ዘር አሇመጠቀም፡፡ 

 

 



11 

 

 

ሥዕሌ 7፡ በአጀንጉሌ የተጠቃ የሰሉጥ ተክሌ 

አጠውሌግ በሽታ (Fusarium wilt: Fusarium oxysporum sp. sesami) 

ይህ በሽታ ፉዛሪም ወይም ቬርቲሲሉኡም በተባለ ሻጋታዋች የሚመጣ በቡቃያ ወይንም በፍሬ-

መሙሊት ዕዴገት ወቅት በብዛት የሚከሰት በሽታ ነው፡፡ በበሽታው የተጠቃ ተክሌ ከአናቱ 

በኩሌ ያለትን ቅጠልች ወዯ ቢጫነት ይሇወጣለ፡፡ እንዱሁም በዯንብ ያዯገ ተክሌ ከተጠቃ 

የተክለ ግማሽ ጎን የጉዲት ምሌክት (ቡናማ ጠባሳ) ያሳይና በመጨረሻም ተክለ ሙለ ሇሙለ 

ይዯርቃሌ፡፡ መከሊከያ ዘዳዎቹ በበጋ ወራት መሬቱን ዯጋግሞ ማረስ፣በሽታው የሚቋቋም 

ዝርያዎች መጠቀም፤ ሰብሌን የማፈራረቅ ስርዓት በምክረ-ሐሳቡ መሰረት ተግባራዊ ማዴረግ፣ 

የማሳ ፅዲትን በመጠበቅና ማሳ ውስጥ ውኃ እንዲይተኛ ማዴረግ እንዱሁም የሰሉጥ ዘርን በፀረ-

አጠውሌግ ኬሚካሌ (ሇምሳላ 200 ግራም ቲራም 50 %WP ሇአንዴ ኩ/ሌ) በመሇወስ መከሊከሌ 

ይቻሊሌ፡፡ 

 

ሥዕሌ 8፡ በአጠውሌግ በሽታ  የተጠቃ የሰሉጥ ተክሌ 
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5.7. የምርት አሰባሰብ እና ዴህረ ምርት አያያዝ 

5.7.1.አጨዲ 

 ሇዯረቅ እና እርጥበት አጠር አካባቢዎች የተመረጠው ዝርያዎች ከ76-110 ቀናት ውስጥ 

ሇአጨዲ ይዯርሳለ 

 ሁሇት ሦስተኛው የተክለ ቆምባ /የዘርአቃፊ/ ወዯ ቢጫነት ሲቀየር፣ 2/3ኛ ቅጠለ 

ሲረግፍ መታጨዴ አሇበት፡፡ አጨዲዉ በሰው ኃይሌ ወይም ማሽን በመጠቀም ማጨዴ 

ይቻሊሌ፡፡ 

 

5.7.2.ሂሊ ተከሊ እና ማዴረቅ 

 አንዴ ሂሊ 400 ነድዎችን በአንዴ ሊይ የሚይዝ ሲሆን አተካካለም አራት ነድዎችን 

የፒራሚዴ ቅርፅ በማስያዝ በተዘጋጀሇት ሥፍራ በአንዴ ሊይ ሳይነጣጠሌ አዯጋግፎ 

በሸራ ሊይ በማቆም የሚሰራ ነው፡፡ 

 በአነስተኛ ገበሬዎች ሰሉጥ ወፍራምና ዘሇግ ያሇ ችካሌ ይተከሌና ከ6-8 የሚዯርስ እስር 

ዙሪያውን ከእግር ዘርፈጥ ከአናቱ ወዯ ችካለ ዘንበሌ ተዯርጎ ይቆማሌ፡፡ በዚህ ግዜ 

እስሮቹ በጣም ወፋራም መሆን የሇበትም ምክንያቱም ቶል ሉዯርቅ ስሇማይችሌና 

ሉሻግት ስሇሚችሌ፡፡ 

 ሰሉጥ ወዯ ሊይ በማቆም ሇሁሇት ሳምንት ፀሀይ ሊይ መዴረቅ ያስፈሌጋሌ 

 የታጨዯው ሰብሌ ሇውቂያ እስኪ ዯርስ ንጽህናውን በጠበቀ ሥፍራ ከ 10 በሊይ 

ሂሊዎች በአንዴ ቦታ በሸራ ሊይ ማቆምና በዚህ ጊዜ ነፋስ፣ ምስጥ እና መጣጭ ተባይ 

ጉዲትእንዲያዯርሱ መከታተሌ ያ ስፈሌጋሌ፡፡ 

 

5.7.3.ማራገፍ እና ማበጠር 

 ሂሊው በተተከሇበት አጠገብ ንጹህ ሸራ በማንጠፍ ማራገፍ   

 የተራገፈዉን ሰሉጥ 99% ንፁህ እስኪሆን ዴረስ ማበጠር 

 በንፁ ማዲበሪያ ከረጢት መሙሊት 
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5.7.4.ማጓጓዝና ክምችት 

 የሰሉጥ ምርት ሇማጓጓዝ ከኬሚካሌ ወይም ቅባቶች ንክኪ የፀዲ እና እርጥበት የላሇው 

የማጓጓዝያ መሳሪያ መጠቀም ያስፈሌጋሌ። 

 ሇማከማቸት የዘሩ የእርጥበት መጠን ከ 6% በሊይ መሆን የሇበትም 

 በሰሉጥ ማከማቻ መጋዘን ንጹህ ፣ ወሇለ በሲምንቶ የተሇሰነ በቂ መተሊሇፊያ ያሇውና 

በውስጡ በቂ አየር የሚያንሸራሽር መሆን አሇበት፡፡ 

 ሰሉጡን የያዘ ማዲበያ ከረጢት ሲዯረዯር በ2 ዴርዲሮ መካከሌ 2 ሜ ክፍተት መኖር 

አሇበት 

 በማከማቻ መጋዘን ውስጥ ተባይ ቢከሰት ኬሚካሌ አሇመጠቀም እና ሰሉጥ የሙቀት 

መጠኑ ከ20 ዱግሪ ሰሌሺየስ በሊይ በሆነ የማከማቻ መጋዘን ውስጥ ሇረዢም ጊዜ 

መቆየት የሇበትም፡፡ 

 

5.8. የሰብሌ አመራረት ስርዓት 

የተሇያዩ ጥናቶች እንዯሚያመሇክቱት ሰሉጥን በየአመቱ አከታትል በአንዴ የተወሰነ ማሳ ሊይ 

መዝራት ምርትን ይቀንሳሌ፡፡ በመሆኑም ማሳን ማፈራረቅ ያስፈሌጋሌ፡፡  

የሰብሌ ፈረቃ፡- ሰሉጥን ከማሽሊ፣ ጥጥ፣ በቆል፣ አኩሪ አተር፣ የሊም አተር፣ ኦቾልኒና ማሾ 

ጋር ማፈራረቅ፣ ሰሉጥ በዋናነት ከማሾ፣ አኩሪ-አተር፣ የሊም-አተር፣ ሱፍና ጥጥ ጋር 

አፈራርቆ መዝራት የተሻሇ ምርት ይሰጣሌ፡፡ እንዱሁም ሰሉጥ ከማሽሊ፣ በቆል፣ ዲጉሳና 

ቡሌቱግ (pearl millet) ቀጥል የሚዘራ ከሆነ ማሳውን በሚገባ ዯጋግሞ ማረስና ማሇሳሇስ 

ያስፈሌጋሌ፡፡  

 

ሰብሌን አፈራርቆ የመዝራት ጥቅም፡- ነፍሳት ተባይን፣ በሽታንና አረምን ሇመቆጣጠር ይረዲሌ፣ 

የአፈርን ሇምነት ይጨምራሌ፣ የምግብ ዋስትናን ያረጋግጣሌ እንዱሁም የቤተሰብ ገቢን 

ያሳዴጋሌ፡፡  
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6. የሇውዝ አመራረት  (Arachis Hypogea.L) 

 

6.1. መግቢያ 

 

በኢትዮጵያ ሞቃታማ  ሥነ- ምህዲር ከሚመረቱት ዋና ዋና የቆሊ ቅባት ሰብልች ውሰጥ አንደ 

ሇውዝ ነው፡፡ ይህ ሰብሌ እንዯ ጥራጥሬ ሰብልች ናይትሮጅንን በተፈጥሮ የመጠቀም ባህሪ 

ስሊሇው የመሬት ሇምነት ጉሌህ አስተዋጽኦ አሇው፡፡ ሰብለ እንዯ ጥራጥሬ ሰብልች በተፈጥሮ 

ናይትሮጅንን ከአየር ሊይ በመውሰዴ የመጠቀም ባህሪ ስሊሇው ሇመሬት ሇምነት ጠቃሚ ሲሆን 

ፍሬው እስከ 50% ዘይት እና 30% ፕሮቲን በመያዙ ተፈሊጊነቱን ያጎሊዋሌ፡፡ ሇውዝ ወዯ ውጭ 

በመሊክ ሇሀገራችን የውጭ ምንዛሪን በማስገኘትም አስተዋጽኦ ያዯርጋሌ፡፡እንዯ ማዕከሊዊ 

ስታትስቲክ ባሇስሌጣን  በ2012 ዓም መረጃ  መሠረት ሇውዝ  87,923.63 ሄ/ር ማሳ 

በመሸፈን  10.71% የቅባት ሰብልችን ሽፋን የያዘ ሲሆን በምርት ዯረጃ  1,565,316.64 ኩ/ሌ 

ከጠቅሊሊው የቅባት ሰብልች (18.59%) ዴርሻ እንዲሇው እና ምርታማነቱም 17.80 ኩ/ሌ በሄ/ር 

መሆኑን መረጃው ያመሇክታሌ። 

 

6.2. የሇውዝ ዋና ዋና ጥቅሞች  

 ሇውጭ ምንዛሬ ማስገት 

 ሇኢንደስትሪ በጥሬ እቃነት፣  

 ሇምግብነትና የምግብ ዘይት ሇማዘጋጀት እንዱሁም ሇአምራቹ የገቢ ምንጭ ሆኖ 

የሚጠቅም ሲሆን ይህን ጠቀሜታውን ሇማሳዯግ የሰብለን የምርታማነት ተግዲሮቶች 

ማስወገዴ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

 የመሬትን ሇምነት በመጨመር የመዲበሪያ ወጪን ይቀንሳሌ 

 ተረፈ ምርቱ ሇከብቶች መኖነት ያገሇግሊሌ 

 

6.3. ተስማሚ ስነ-ምህዲር 

ከፍታ፦  ከባህር ጠሇሌ በሊይ ከ500-1600 ሜትር  
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• ከፍታ፥ ከባህር ወሇሌ በሊይ ከ 500-1600 ሜትር ከፍታ 

• የዝናብ መጠን፦ ከ 500 - 900 ሚ.ሜ 

• የአየር ሙቀት መጠን፦ከ 20-35 ዱግሪ ሴንቲግሬዴ 

• የአፈር አይነት፣ የአፈሩ ጣዕም ከ 5.5-7.3 በሆነ አነስተኛ የሸክሊ ይዘት ያሇውና በቀሊለ  

የሚፈረካከስ / friable/ ውሃ በማይተኛነት ቀይ ወይም ቡናማ አፈር ጥሩ ምርት ይሰጣሌ። 

• ከሊይ እንዯተጠቀሰው የሰሉጥ ተስማሚ ሥነ-ምህዲር እንዲሇ ሆኖ ከአየር ጠባይ ሇውጥ 

ጋር ተያይዘው የመጡ ችግሮችን መሠረት በማዴረግ ሇዯረቅ እና እርጥበት አጠር አካባቢዎች 

ሌማት አጋዥ የሆኑ ምክረሀሳቦች በቀጣይ በተመሇከቱ ተግባራት ተቀምጠዋሌ፡፡   

 

6.4. ውሃ ማሰባሰብ እና አጠቃቀም 

 

ሇውዝ የሚመረትባቸው አካባቢዎች መሬት አቀማመጥ የተሇያየ ቢሆንም በተቻሇ መጠን የውሃ 

ማቆር ሥራዎች አብዛኛው በማሳ ውስጥ የሚካሄዴ ቢሆንም ከማሳ ውጭ የሚፈሱትን ወዯ 

ማሳ ውስጥ በማስገባት እንዯ አማራጭ ጥቅም ሊይ ማዋሌ ያስፈሌጋሌ፡፡ በማሳ ውስጥ 

የሚከናወነው የእርጥበት ማሰባሰብ እና ማቆር እንዯሚከተሇው  ይከናወናሌ፡- 

የእርጥበት ማቆር ሥራ እንዯማሳው ተዲፋትነት እና እንዯ አፈሩ ዓይነት ይሇያያሌ፡፡ ይህ 

እንዲሇ ሆኖ ሜዲማ በሆኑ አካባቢዎች በማራራቅ እስከ አምስት ሜትር ባሇው ርቀት ውሃ 

ሉያሰርግ የሚችሌ በሪጀር እና በታይ ሪጀር ቦዮች እንዱወጡ ይዯረጋሌ፡፡ ተዲፋታማ በሆኑ 

ማሳዎች ሊይ የሚወጣው ቦይ ብዙ ሳይራራቅ በታይ ሪጀር እየታሰረ ከላልች የአፈርና ውሃ 

ሌማትና ጥበቃ ሥራዎች ጋር በማቀናጀት ከሁሇት ሜትር ባሌበሇጠ ርቀት ቦዮች ይዘጋጃለ፡፡ 

ከማሳ ውጭ የሚመጣውን የጎርፍ ውሃ እንዯ አመጣጡ ፍጥነት እና መጠን በማየት ወዯ ማሳ 

ማስገባት፡፡ ከሊይ የተገሇጸው የእርጥበት ማሰባሰብና አጠቃቀም ሥራ በሰፋፊ እርሻዎች ማሳ ሊይ 

ሲተገበር ሪጀር እና ታይ ሪጀር የተገጠመሊቸውን ዘመናዊ የእርሻ መሳሪያዎች መጠቀም 

ያስፈሌጋሌ፡፡  
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6.5. የአመራረት ቴክኖልጂዎችና አሰራር ዘዳዎች 

6.5.1.የማሳ መረጣና ዝግጅት 

 
ፍሬ የሚያፈራው የሇውዝ ተክሌ አካሌ አፈር ውስጥ በቀሊለ እንዱገባ እና ምርቱን በቀሊለ 

ሇመሰብሰብ የሚመረጠው ማሳ  

 ፍሬ የሚያፈራው የሇውዝ ተክሌ አካሌ አፈር ውስጥ በቀሊለ እንዱገባ እና ምርቱን 

በቀሊለ ሇመሰብሰብ የሚመረጠው ማሳ ቀሊሌ ሇም አፈር፣ አነስተኛ የሸክሊ ይዘት 

ያሇው፣ ጎርፍና ዯሇሌ እንዲይተኛበት የመሬት አቀማመጡ የተስተካከሇ እንዱሆን 

ይፈሇጋሌ፡፡  

 አነስተኛ የአፈር ጥሌቀት ባሊቸው ማሳዎች ሇውዝን እንዴናሇማ አይመከርም፡፡ 

 የሇውዝ ማሳን ከ2-3 ጊዜ ዯጋግሞ ማረስ ያስፈሌጋሌ፡፡  

 የመጀመሪያ እርሻ ሰብለ እንዯተሰበሰበ እና  

 2ኛ እርሻ ዝናብ ጥል አረም ከበቀሇ በኋሊ እንዱከናወን ይመከራሌ፡፡ 

 ሶስተኛው እርሻ በዘር ወቅት ማከናወን ይገባሌ፡፡ 

 እንዯ አማራጭ የእቀባ ግብርና /Conservation agriculture/ በዯረቅ እና እርጥበት 

አጠር አካባቢዎች እንዯ ቁሌፍ ትግበራ መጠቀም ያስፈሌጋሌ፡፡ ሇዚህም አገባብ 

አተገባበሩ ቀዯም ሲሌ የነበረው ሰብሌ ታጭድ እንዯተነሳ በማሳው ሊይ የቀረው ቅሪት 

ሳይነሳ በአጋጣሚ የሚገኝን ዝናብ ከማሳው ሳወጣ እርጥበቱን እንዱይዝ በማስቻሌ 

የእርሻ ጊዜው ሳዘገይ በበሬ መስመር በማውጣት የዘር ሥራው ይናወናሌ፡፡ በዚህ 

አሰራር የተክለ ፔግ መውጣት ሲጀምር አፈር የማስታቀፍ ሥራ ማከናወን ያስፈሌጋሌ፡

፡ በሰፋፊ የእርሻ ማሳዎች ሊይ በመስመር መዝርያ ማሽነሪዎች በመጠቀም  የዘር 

ሥራው ይናወናሌ፡፡ 

6.5.2.ተስማሚ ዝርያዎች 

በሀገራችን በተዯረገው የሇውዝ ምርምር ስራ 30 ዝርያዎች ሇተሇያዩ ስነምህዲሮች የተሇቀቁ 

ሲሆን ሇዯረቅና እርጥበት አጠር ዝርያዎች በሰንጠርዥ 1 ተጠቅሰዋሌ።  
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ሰንጠረዥ 1 በምርምር የተሇቀቁ የሇውዝ ዝርያዎች ዓይነትና ባሕሪያቸው፣ 

ተቁ  
የዝርያ ዓይነት 

የተሇቀ
ቀበት 
ዓ.ም 

የመዴረሻ 
ጊዜ 

የዘይት 
መጠን 

% 

የዘር ቀሇም ምርታማነት  ኩሌ
/ሄር 

የተሇቀቀበት ስነ-ምህዲር የዘር 
መጠን 
(ኪ/ግ 
በሄ/ር) 

የተሇቀቀበት አካባቢና ምክንያት የምርምር 
ማዕከሌ/ 
ተቋም 

በዝናብ በመስ
ኖ 

ከባህር ጠሇሌ 
በሊይ 

የዝናብ 
መጠን 

1 ወረር 961 2004 127 46 ነጣ ያሇ 
ቀይ 

26  750-1650 569-
1100 

68 ጎፋ፣ ሰሊምበር፣ ባባቢላ፣ ሚኤሶ፣
ወረርና ተመሳሳይ አካባቢዎች 

ወረር 
ግ/ም 

2 ወረር- 964 (ICGV-
86635) 

2004 128 46.16 ቡናማ/ዯብዛዛ 
ቢጫ 

22  1400-
1650 

569-
686 

80 ቆቦ፣ባቢላ፣ሚኤሶና ተመሳሳይ 
አካባቢዎች 

ወረር 
ግ/ም 

3 ፈጠነ 2010 116 46  -       
4 ሰዱ 1993 100 52  25       
5 Fetene(ICGV-

93370) 
2009 115.96 51.84 ፈዛዛ ቡኒ  60.

72 
750-1650 569-

740 
60-
110 

ወረር፣ሜኢሶ፣ ባቢላና 
ተመሳሳይ አካባቢ 

ወረር 
ግ/ም 

6 ፈንታ(ICVG- 
97267) 

2010 116 46  21       

7 ባሃ ጂደ(NC-AC-
2748 X CHICO) 

2012 126 53.6 ቀይ 20.79  1400-
1650 

569-
686 

84 ባቢላ፣ጉርሱም፣ኪላ፣ፈዱስ እና 
ተመሳሳይ አካባቢዎች 

ሀሮማያ 
ዩኒቨርስቲ 

8 ባሃ ጉድ (ICGV-
88357) 

2012 127 53.5 ቀይ 19.65  1400-1650 569-
686 

123 ባቢላ፣ጉርሱም፣ኪላ፣ፈዱስ እና 
ተመሳሳይ አካባቢዎች 

ሀሮማያ 
ዩኒቨርስቲ 

9 ዲምኬት-2016 
(ICGV-96346) 

2016 112 48.76 ነጣ ያሇ 
ቀይ 

22.5-
73.29 

73.
29 

740-1450 350-
700 

84-
100 

ወረር፣ ሚኤሶ እና ተመሳሳይ 
አካባቢዎች 

ወረር 
ግ/ም 

10 "ICGV-95469" 2019 127.33 47.7 ፈዛዛ ቀይ 18.6  ከዝቅተኛ 
እስከ 

መካከሇኛ 
ከፍታ 

ከዝቅተኝ
እ እስከ 
መካከሇኝ
እ ከፍታ 
አካባቢዎ

ች 
የዝናብ 
መጠን 

50 ባቢላ፣ፓዌ፣ወረር እና 
ተመሳሳይ አየር ንብረት 
ያሊቸው አካባቢዎች 

ሀሮማያ 
ዩኒቨርሲቲ
፣ፓዌና 
ወረር 
ግ/ም 

11 PI-158850 
(Milkaye) 

2019 118-
130 

47.1 ፈዛዛ ቀይ 22  1332-
1750 

500-
1236 

75-
100 

ዝቅተኛና መካከሇኛ ምዕራብ ሀረርጌና 
ተመሳሳይ አካባቢዎች 

መቻራ 
ግ/ም 
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6.5.3.የዘር ወቅት  

በመኸር ወቅት ዝናብ እንዯ ጀመረ ከግንቦት አጋማሽ እስከ ሰኔ አጋማሽ የዘር ሥራ 

መከናወንይኖርበታሌ፡፡ እንዱሁም በመስኖ በሚያሇሙ አካባቢዎች በግንቦት አጋማሽ መዘራት 

ይኖርበታሌ፡፡ 

6.5.4.የዘር መጠንና የአዘራር ዘዳ 

የዘር መጠን 

እንዯዝርያው የፍሬ ትሌቅነትና ትንሽነት የሚወሰን ሲሆን በአማካይ ከ60-100 ኪ/ግ የተፈሇፈሇ 

ዘር ሇሄክታር መጠቀም ያስፈሌጋሌ፡፡ 

የአዘራር ዘዳዎች 

የሇውዝ ዘር ከመዘራቱ ከጥቂት ቀናት በፊት ፍሬውን ከገሇፊቱ በመፈሌፈሌ ከተሇየ በኋሊ ሇዘር 

የሚፈሇገውን መጠን ማዘጋጀት ይገባሌ፡፡ ከተፈሇፈሇ በኋሊ ሳይዘሩ ማዘግየት የብቅሇት ኃይለን 

ይቀንሳሌ፡፡ ሇውዝ ሲዘራ በመስመር መካከሌ 60 ሳ.ሜ እና በተክልች መካከሌ ዯግሞ 1ዏ ሳ.ሜ 

በማዴረግ ሲሆን የዘር ጥሌቀቱ ከ5-7 ሳ.ሜ መሆን ይኖርበታሌ:: 

 

6.5.5.የማዲበሪያ መጠንና አጠቃቀም 

የሇውዝ ሰብሌ ናይትሮጅንን ከአየር በመሳብ ከሚጠቀሙትና ማሣን በማዲበር ከሚታወቁት 

ሰብልች ውስጥ ስሇሆነ ተጨማሪ ማዲበሪያ መጠቀም በምርት ሊይ ሇውጥ ስሇማያመጣ 

መጠቀሙ አዋጭ አሇመሆኑን ምርምሩ ያመሊክታሌ፡፡ የቅባት እህልች ሰሉጥ እና ሇውዝ 

በሚበቅለበት ስነምህዲር ሞቃታማነት አንጻር በምርምር የተዯገፈ እና አዋጭጭቱ የተረጋገጠ 

የሰው ሰራሽ ማዲበሪያ አጠቃቀም ምክረ ሃሳብ አስፈሊጊ ነው፡፡ እነዚህ ሰብልች የሚበቅለት 

በወበቃማ የአየር ጠባይ በመሆኑ የዩሪያ በዘር ወቅት መስጠት ማዲበሪያው በሙቀት ሃይሌ 

በትነት እንዱባክን ስሇሚያዯርግ ሇተክለ ጠቀሜታ አይኖረውም፡፡ ሇውዝን በተመሇከተ ሇራሱ 

የሚያስፈሌገውን ናይትሮጂን በአፈሩ ውስጥ ካለት ዯቂቅ ህዋሳት አማከኝነት ስሇሚያዘጅ ዩሪያ 

አያስፈሌገውም፡፡ ነገር ግን በዘር ወቅት ሇስሩ እዴገትና ሇግንደ ጥንካሬ የፎስፎረስ ማዲበሪያ 
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እጅግ ጠቃሚ በመሆኑ 61 ኪ/ግ NPS(B) በአፈር ሇምነት ፍኖተ-ካርታ የወጣዉን ማዲበሪያ 

አይነት በመጠቀም መጨመር ይመከራሌ፡፡ 

 

6.5.6. የሰብለ አመራረት ስርዓት 

የሰብሌ ፈረቃ 

ሇውዝ እንዯ ዋና ሰብሌ ሆኖ ብቻውን ቢዘራም የበሽታ፣አረም እና ነፍሳት ተባይ መስፋፋትን 

ሇመቆጣጠር የሰብሌ ፈረቃ መጠቀም ተገቢ ነው፡፡ የበሽታ መተሊሇፍን ሇመቀነስ ሇውዝን 

ከአኩሪ አተር ቀጥል መዝራት አይመከርም፡፡ ሇውዝ ከማሽሊ፣ ከበቆል እና ሰሉጥ ጋር 

በማፈራረቅ መዝራት ተገቢ ነው፡፡ 

ሰብሌ ስብጥር 

ሇውዝ ከማሽሊ እና ከካሳቫ ጋር በስብጥር መዝራት ይቻሊሌ፡፡ 

 

6.6. ሰብሌ ጥበቃ 

6.6.1. አረም ቁጥጥር 

መሬቱን በሚገባ በወቅቱ አሇስሌሶ መዝራት፣ ሰብሌን ማፈራረቅ፣ የስብሌ ቃርሚያን በወቅቱ 

ስብስቦ ማቃጠሌ፣ በወቅቱ በእጅ ማረም የሚገባ በመሆኑ 1ኛ አረም ሰብለ ከበቀሇ ከ30-35 

ቀናት፣ 2ኛ አረም ሰብለ ከበቀሇ ከ55-60 ቀናት ባሇው ጊዜ በማከናወን መከሊከሌ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

በሁሇተኛ ዙር አረም ወቅት ኩትኳቶ ማካሄዴ እና አፈር ማስታቀፍ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

6.6.2. ነፍሳተ ተባይ ቁጥጥር 

 ክሸክሽ  

 ክሽክሽ በላሊ መጠሪያ ስም የሰብሌ ቅማሌ በመባሌ የሚታወቅ ሲሆን በአመጋገቡ መጣጭ 

ነፍሳት ተባይ ይባሊሌ፡፡ ይህ ተባይ ክንፍ ያሇው እና የላሇው ነፍሳት ሲሆን በመሌኩም 

ጥቁር እና አረንጓዳ ዓይነት ነው፡፡ በሰብሌ ሊይ የሚያዯርሰው ጉዲት የተክለን ፈሳሽ 

በመምጠትና በመመገብ እንዱሁም በሽታ በማስተሊሇፍ ነው፡፡ 
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በባህሊዊ መከሊከሌ፦ ይህ ነፍሳተ ተባይን ሇመከሊከሌ ሰብሌን ማፈራረቅና ሇተባዩ እንዯ አማራጭ 

ምግብነት የሚያገሇግለ ተክልችን ከማሳው እና ከማሳው ዲርቻ ማስወገዴ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

በኬሚካሌ መከሊከሌ:- 

ተባዩ ከ30 - 40% በሚሆኑ ተክልች ሊይ ሲታይ አክቴሉክ 50% ኢ.ሲ 0.5 ሉትር፣ 

ዲይሜቶት ወይም ሮገር 40% ኢ.ሲ 1ሉትር፣ ዱያዚኖን 60% ኢ.ሲ 0.5 ሉትር በሄ/ር ሂሳብ 

በ200 ሉትር ውሃ በርዞ መርጨት አስፈሊጊ ነው፡፡ የኬሚካሌ አጠቃቀሙ ሊይ ከፍተኛ ጥንቃቄ 

ማዴረግ እና ስሇርጭቱ በቂ ግንዛቤ መያዝ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

   

 አፍሪካ ጓይ ትሌ 

ይህ ነፍሳተ ተባይ ሙለ የህይወት ዐዯት ያሇው ተባይ ሲሆን ከእናቲቱ የሚጣሇው እንቁሊሌ 

ተፈሌፍል በትሌ ዯረጃ እዴገት በሰብለ ሊይ ጉዲት በማዴረስ የሚያጠቃ ነው፡፡ አጠቃቁም መሊ 

አካለን ወዯ ውስጥ በማስገባት እና በመመገብ ነው፡፡  

 

   በባህሊዊ መከሊከሌ (Cultural practice) 

ምርት ከተሰበሰበ በኋሊ ቃርሚያውን ከማሳው ማስወገዴና በበጋ ወራት በተገቢው የእርሻ 

ዴግግሞሽ ጠሇቅ አዴርጏ በማረስ ኩብኩባውን ሇፀሐይና ሇላልች የተፈጥሮ ጠሊቶች 

እንዱጋሇጥ ማዴረግ እና ሇተባይ መራባት ምቹ የሆኑ የተሇያዩ አረሞችን ማስወገዴ ነው፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ ትክክሇኛ የዘር መጠንና የዘር ወቅትን ጠብቆ በአንዴ አካባቢ ያለ አርሶአዯሮች 

በተመሳሳይ ጊዜ እንዱዘሩ ማዴረግ እና በሰብሌ ሊይ የተከሰተው የጓይ ትሌ መጠን አነስተኛ 

ከሆነ በእጅ እየሇቀሙ መግዯሌ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

  

    በኬሚካሌ መከሊከሌ 

የአፍሪካ ጓይ ትሌን እዴገቱ ገና ትንሽ እንዯሆነ ወዯ ቋቢያው ውስጥ ሰርስረው ሳይገባ 

በኬሚካሌ መከሊከሌ ይቻሊሌ፡፡ ተባዩን ሇመከሊከሌ የምንጠቀመው ፀረ- ነፍሳት ከሚካሌ አንዯኛ 

ካርባሪሌ 85% ዯብሌዩ.ፒ 1.2-1.5 ኪ/ግ፣ሁሇተኛ ሳይፐርሜትሪን 24% ኢ.ሲ 1 

ሉትርሄላራትወይምካራቴ 5% ኢሲ 300 ሚሉሉትር፣ሶስተኛውፍኒትሮታዮን 50% ኢ.ሲ 1 

ሉትርአራተኛ ዱያዚኖን 60% ኢ.ሲ 1 ሉትርበሄ/ርበ200 ሉትር ውሃ በርዞ መርጨት አስፈሊጊ 

ነው፡፡ 

 ምስጥ (Termite)  
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ምስጥ በሞቃታማ አካባቢዎች በስፋት ጉዲት በማዴረስ የሚታወቁ በመንጋ/በህብረት የሚኖሩ 

ተባዮች ናቸው፡፡ ይህ ተባይ የሇውዙን ፍሬ አቃፊ ከበሊው ሇአፍሊቶክሲን መፈጠር ስሇሚመች 

ጉዲት ያዯርሳሌ ::  

ምስጥን (Termite) ባህሊዊ መከሊከያው የሰብሌ ቅሪቶችን ከማሳው ሊይ ቶል ማንሳት፣ሰብለ 

እንዯታጨዯ ማሳውን ወዱያውኑ ማረስ፣ኩይሳውን ቆፍሮ ንግስቷን አውጥቶ መግዯሌ፣ እና 

በኩይሳው የተብሊሊ የከብት ሽንት መጨመር ነው፡፡ ኩይሳው ባሇበት ቦታ በመቆፈር ሇአንዴ 

ኩይሳ ደርስባን 48% ኢ.ሲ ወይም ዱያዚኖን 60% ኢ.ሲ ከ20-30 ሚሉ ሉትር ከ15-20 

ሉትር ውሃ በማዋሀዴ መጨመር ነው፡፡   

 

ሥዕሌ 1፡ በምስጥ የተጠቃ የሇውዝ ተክሌ የፍሬ አቃፊ  

 

6.6.3.የሇውዝ በሽታዎችና መቆጣጣሪያ ዘዳዎች 

 ዋግና የቅጠሌ ጠቃጠቆ 

ይህ በሽታ በቅጠለ ሊይ ቡናማ ነብጣብ በመፍጠር ሰብለ ምግብ የማዘጋጀት አቅሙን 

የሚያዲክም ፈንገስ በሽታ ነው፡፡ ዋግን በባህሊዊ መከሊከያ ዘዳ ሇመከሊከሌ የተሻሻለ ዝርያዎችን 

መጠቀም እና ሰብሌን አፈራርቆ መዝራት ተገቢ ሲሆን የቅጠሌ ጠቃጠቆን ሇመከሊከሌ 

ቃርሚያን መሰብሰብና ማቃጠሌ ወይም መቅበር ያስፈሌጋሌ፡፡ 
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ሥዕሌ 2፡ በቅጠሌ ዋግ የተጠቃ የሇውዝ ተክሌ 

 ሻጋታ/ አስፐርጊሇስ/ 

ላሊው ሇውዙ ከመዴረሱ በፊትና ዯርሶ ከተሰበሰበ በኋሊ ወይም እርጥበት በበዛበት ማከማቻ 

ውስጥ የሚፈጠር የሻጋታ/ አስፐርጊሇስ/ በሽታ ሲሆን አፍሊቶክሲን የተባሇውን መርዛማ 

ኬሚካሌ የሚያስከትሌ ነው።

 

ሥዕሌ 3፡ በአፍሊ ቶክሲን የተጠቃ የሇውዝ ፍሬ አቃፊ 
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ይህንን በሽታ ሇመቆጣጠር ሰብለ እንዯ ዯረሰ መሰብሰብና ዝናብ ሳይነካው አዴርቆ እርጥበት 

በላሇበት ቦታ ማከማቸት ያስፈሌጋሌ። ከተሰበስበው ስብሌ ቢጫ ሻጋታ ሲታይ እየሇቀሙ 

አውጥቶ መጣሌ፡፡ 

 

ሥዕሌ 4፡ በሻጋታ የተጠቃ የሇውዝ ፍሬ እና አቃፊው 

የሥርና የጭንቅሊት አበስብስ 

 የተሻሻለ ዝርያዎችን መጠቀም 

 ሰብሌን አፈራርቆ መዝራት  

6.7. የምርት አሰባሰብ እና የዴህረ ምርት አያያዝ 

6.7.1. ነቀሊ 

ሇውዝ ዘር ከተዘራ ከ100 እስከ 128 ቀናት ውስጥ ሇነቀሊ ይዯርሳሌ፡፡ ሇውዝ ምርቱ ሇመዴረሱ 

ምሌክቱ ቅጠለ ቢጫነት መሌክ ሲይዝ፣ ፍሬውን ፈሌፍል ማየትና  የፍሬው ሽፋን 

የውስጠኛው አካሌ ቡናማነት ወይም ጥቁር መሌክ ሲያሳይ እና ፍሬው በሽፋኑ ውስጥ ሙለ 

ሆኖ ሲታይ ተክለ ሇመሰብሰብ መዴረሱ ዋነኛው ምሌክቶቹ ናቸው፡፡ የተክለ  አብዛኛው ክፍሌ 

መዴረሱ ከተረጋገጠ በኃሊ ነቀሊ መጀመር ይቻሊሌ፡፡ ይህ ተግባር የሚከናወነው የተከሊ ሪጁን 

በመከተሌ በበሬ በማረስ፣ በእጅ፣ በፎርካ፣ በመኮትኮቻ እና በትራክተር በመንቀሌ ነው፡፡ አፈሩ 

አመቺ እና ሌሌ ከሆነ በእጅ መንቀለ ቀሊሌ መነገዴ ነው፡፡ 
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6.7.2. ሇውዝ መሰብሰብ እና  ማዴረቅ 

የተነቀሇው የሇውዝ ምርት ፀሐይ ሇአንዴ ሳምንት በዯንብ እንዱያገኘው በማዴረግ ማዴረቅ 

እና የዘር እርጥበቱ የተጠበቀ ማዴረግ  ይገባሌ፡፡ በበቂ ሁኔታ ያሌዯረቀ ሇውዝ ምርት 

ይሻግታሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ጥራቱ ይቀንሳሌ፡፡ በሰብሌ ስብሰባ ወቅት ከበዴ ያሇ ዝናብ 

የሇውዝ ፍሬ በመሬት ውስጥ እንዱበሰብስና እና ሇበሽታዎች እንዱጋሇጥ ያዯርጋሌ፡፡ 

6.7.3. መፈሌፈሌ 

ሇውዝን በመፈሌፈሌ ወዱያው  ሇገበያ እና ሇምግብ ማቅረብ ካሌተፈሇገ እና ከአንዴ ወር 

በሊይ የሚከማች ከሆነ ሳይፈሇፍለ ማቆየት ከተባይ ጥቃት እንዱዴን ያግዛሌ፡፡  

6.7.4.ማጓጓዝ እና ክምችት 

ሇውዝ ንፁህ፣ ከባዕዴ ጠረን እና ብክነት የተጠበቀና ያሇተቀዲዯዯ መያዣ ውስጥ በመሰብሰብ 

ብዙ እርጥበት እና ከፍተኛ ሙቀት በላሇበት ክፍሌ ማከማቸት ያስፈሌጋሌ፡፡በማከማቻው 

ሥፍራ አየር እንዱገባ እና ሥፋት እንዱኖረው አዴርጎ መስራት አሰፈሊጊ ነው፡፡ ዘመናዊ 

የምርት ማከማቻ /cold storage / መጠቀም ከሁለም የተሻሇ ነው፡፡ 

6.8. ዘመናዊ የሇውዝ የእርሻ መሳሪያ 

ሇሇውዝ የቀረበ ዘመናዊ የእርሻ መሳሪያ በስፋት የቀረበ ባይሆንም እስከዛሬ የቀረበው ዘመናዊ 

የሇውዝ መፈሌፈያ መሳሪያ ሲሆን የመሸጫ ዋጋው ብር 3000 ያህሌ ነው፡፡   

7. የፓኬጅ ትግበራ ኢኮኖሚያዊ አዋጭነት 

መመዝገብ ያሇባቸው ገቢና ወጪዎች   

 የጉሌበት ወጪ፣ 

 የማሳ ዝግጅት፣ዘር መዝርያ፣ማዲበርያ መዝራያ፣ 1ኛ፣ 2ኛ እና 3ኛ አረም 

ወጪዎች፣ 

 የማጨጃ፣ ማራገፍ፣ ማውረጃና መጫኛ፣ ማጓጓዣ  ወጪዎች፣ 

 የግብዓት ግዥ (ሇዘር፣ማዲበርያ፣ፀረ ተባይ…) ወጪዎች፣ 

 የመጋዘን ወጪ፣ 

 ወሇዴ ወጪ፣ 
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 የተገኘውን ምርትና ተረፈ ምርት መመዝገብ  

 ከምርቱና ተረፈ ምርት የተገኘው ጠቅሊሊ ሽያጭ መመዝገብ 

 የጠቅሊሊ ወጪን ዴምር፤ 

 የጠቅሊሊ ገቢውን ዴምር፤ 

 ገቢውን ሇወጪው ማካፈሌ፤ 

 በማካፈሌ የተገኘው ውጤት ሁሇት እና ከሁሇት በሊይ ከሆነ ሰሉጥን ማምረት 

አዋጪ ነው፡፡ 

 በማካፈሌ የተገኘው ውጤት ከሁሇት በታች ከሆነ የማምረቻ ወጪን መቀነስና  

ምርታማነት ማሳዯግ አስፈሊጊ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ 
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8. አባሪ 

ዕዝሌ 1፡ በምርምር ከተሇቀቁ ዝርየዎች መካከሌ በአሁኑ ሰዓት በሌማቱ ውስጥ ባሇቸው ጉሌህ ሚና፣ የምርታማነትና ባህሪያት 

በሚቀጥሇው ሰንጠረዥ ቀርቧሌ፡፡ 

ዝርያ 

የተሇቀቀበት ስነ-ምህዲር 
የተሇቀቀበ
ት ዓ.ም 

የምርም
ር 

ማዕከሌ/ 
ተቋም 

የዘር 
መጠን 
(ኪ/ግ 
በሄ/ር) 

በተክሌና 
በመስመር 
መኸከሌ 

ሉኖር የሚገባ 
ከፍተት 

በሴ.ሜትር 

ምርታማነት ኩ/ሌ 
በሄ/ር 

የዘር 
ቀሇም 

የዘይት 
መጠን 
(%) 

የመዴረሻ 
ጊዜ የተሇቀቀበት አከባቢና ምክንያት 

ከባህር 
ጠሇሌ በሊይ 

የዝናብ 
መጠን 

ተስማሚ 
አፈር በዝናብ በመስኖ 

ያሇ 1300-1650 800-1100 - 2019 ባኮ 5 5 x 40 6-11 - ነጭ 53.3 115-126 

አንጋር ጉቴ፣ ባኮና፣ ቦነያ፣ ሃጋል፣
ኡኬና ዋማ ላልቸ ተመሳሳይ ስነ-
ምህዲር ሊሊቸው  አከባቢዎች፤ ሇተሻሇ 
ምርታማነት 

ሃጋል 1300-1650 800-1100 - 2019 ባኮ 5 5 x 40 6.51-
10.54 - ነጭ 50.75 115-123 

አንጋር ጉቴ፣ ባኮና፣ ቦነያ፣ ሃጋል፣
ኡኬና ዋማ ላልቸ ተመሳሳይ ስነ-
ምህዲር ሊሊቸው  አከባቢዎች፤ ሇተሻሇ 
ምርታማነት 

ጊዲኣያ 800-1100 ከፍተኛ 
አሸዋማ 
የሸክሊ  
አፈር 

2018 ባኮ 1-3 10 x 40 7-12 - ነጭ 53.75 112 
ሇከማሺ፣ አሶሳ፣ መተከሌና ላልቸ 
ተመሳሳይ ስነ-ምህዲር ሊሊቸው  
አከባቢዎች፤ ሇተሻሇ ምርታማነት 

ዋሊን ? ? ? 2007 ባኮ ? ? ? ? ? ? ? ? 

ኤሲሲ051
-02-ሰ-1-
(2) 

700-1250 350-700 - 2017 ወረር 5 10 x 40 9.43-
12.92 

- ነጭ 
51-
55.14 

110 

ሇወረ (መካከሇኛ አዋሸ)፣ ሚኤሶና 
ላልቸ ተመሳሳይ ስነ-ምህዲር ሊሊቸው  
አከባቢዎች፤ ሇተሻሇ ምርታማነት 

ሰቲት-3 600-1028 576-888 
ጥቀር 
አፈር 2017 ሑመራ 1.5 - 3 10 x 40 8-11 - ነጭ 50 76-84 

ፈጥኖ ስሇሚዯርስ የዝናብ እጥረት 
ሊሇባች የሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያና 
ላልቸ ተመሳሳይ ስነ-ምህዲር ሊሊቸው 
አከባቢዎች፣ ሇተሻሇ ምርታማነት 
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ሰቲት-2 600-1028  576 - 888 ጥቀር 
አፈር 

 2016  ሑመራ 1.5 - 3 10 x 40 8-9.13  -  ነጭ 53.77  80-87 

ፈጥኖ ስሇሚዯርስ የዝናብ እጥረት 
ሊሇባች የሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያና 
ላልቸ ተመሳሳይ ስነ-ምህዲር ሊሊቸው 
አከባቢዎች፣ ሇተሻሇ ምርታማነት  

ጎንዯር-1 760-1022 970 - 1030 
አሸዋ 
ቀመስ 
ሇም አፈር 

 2016  ጎንዯር      5-9  -  ነጭ 50 101 
ሇቆሊማ የሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያና 
ላልቸ ተመሳሳይ ስነ-ምህዲር ሊሊቸው  
አከባቢዎች፣ የተሻሇ ምርታማነት  

ቤንሻንጉሌ
-1 

740-1280 650 - 1570 
አሸዋማ 
የሸክሊ  
አፈር 

 2016 ፓዌና 
አሶሳ 

1.5 - 3 10 x 40  4-7  -  ነጭ 54.1  90-115  ዝናብ ሇሚበዛበቸው የአሶሳና ፓዌ፣ 
ሇተሻሇ ምርታማነት 

ባሃዘይት 560-1650 550 - 686   2016 
ሀረማያ 
ዩኒቨርስ
ቲ 

ሇመስመ
ር 2-3፣ 
ሇብተና 
3-4 

10 x 40  10-13  -  ዯብዛዛ 
ነጭ 56 113-134 

ሇጉርሱም፣ ባቢላ፣ ኪላ፣ ኢሮር፣ 
 ጉዲ፣ ቢስዱሞና ላልቸ ተመሳሳይ 
ስነ-ምህዲር ያሊቸው አከባቢዎች፣ 
የተሻሇ ምርታማነት  

ባሃነጮ 560-1650 550 - 686   2016 
ሀረማያ 
ዩኒቨርስ
ቲ 

ሇመስመ
ር 2-3፣ 
ሇብተና 
3-4 

10 x 40  10-12  - ነጭ 52 110-150 

ሇጉርሱም፣ ባቢላ፣ ኪላ፣ ኢሮር፣ 
 ጉዲ፣ ቢስዱሞና ላልቸ ተመሳሳይ 
ስነ-ምህዲር ያሊቸው አከባቢዎች፣ 
የተሻሇ ምርታማነት  

ዲንጉር 740-1200  650 - 1540     2015  ፓዌ 5 10 x 40 
5.2-
 6.3 

 - ግራጫ 56.96  110 

ሇፓዌ፣ ቡላን፣  ጉባ፣ ዲንጉር፣ 
ማንደራና ላልቸ ተመሳሳይ ስነ-
ምህዲር ሊሊቸው  አከባቢዎች፤ ሇተሻሇ 
ምርታማነት 

ጫሊሳ 
1350 - 
1650 

<750   2013 ባኮ  5-10 5 ×  40 9.6 - 
14.8 

 -  ዯብዛዛ 
ነጭ 

  95 - 
120 

ሇኡከ፣ ዋማ፣ ባኮና ላልቸ ተመሳሳይ 
ስነ-ምህዲር ሊሊቸው  አከባቢዎች፤ 
ሇተሻሇ ምርታማነት 

ኤሲሲ 
00047 600 - 850 

1300 - 
1600 

  2013 ስሪንቃ 

ሇመስመ
ር 5፣ 
ሇብተና 
7-8 

   5 - 8  - ነጭ 50.4 
105 - 
120 

ሇጨፋ፣ ቆቦና ሸዋ-ሮቢት ሇመሳሰለ 
ዝናብ አጠር ቆሊማ አከባቢዎች 

ሰቲት-1  500-1130  400 - 650 
ጥቀር 
አፈር  2011  ሑመራ 1.5 - 3 10 x 40 

 7 - 
10 

 -  ነጭ 54 80-90 

ፈጥኖ ስሇሚዯርስ የዝናብ እጥረት 
ሊሇባቸው የሰሜን ምዕራብ 
ኢትዮጵያና ላልቸ ተመሳሳይ ስነ-
ምህዲር ሊሊቸው  አከባቢዎች፣ ሇተሻሇ 
ምርታማነት  

ሑመራ-1  760-1130  550 - 750 ጥቀር 
አፈር  2011  ሑመራ 1.5 - 3 10 x 40  8 - 

10 
 -  ነጭ 52 90-100 

ፈጥኖ ስሇሚዯርስ የዝናብ እጥረት 
ሊሇባቸው የሰሜን ምዕራብ 
ኢትዮጵያና ላልቸ ተመሳሳይ ስነ-
ምህዲር ሊሊቸው  አከባቢዎች፣ ሇተሻሇ 
ምርታማነት  



28 

 

ባርሳን  ≤500 
ሇመስኖ (በ3 
ቀን ሌዩነት 
በቦይ ሲሇማ) 

   2010  ጎዳ 7 10 ×  20 7 - 
9.6 

 -  ቡናማ 45.9 80 - 90 
ሇጎዳ፣ ቀሊፎና ላልቸ ተመሳሳይ ስነ-
ምህዲር ሊሊቸው  አከባቢዎች፤ የተሻሇ 
ምርታማነት 

ሉዲን  ≤500 
ሇመስኖ (በ3 
ቀን ሌዩነት 
በቦይ ሲሇማ) 

   2010  ጎዳ 7 10 ×  20 7 - 
10.8 

 -  ቡናማ 46.9 80 - 90 
ሇጎዳ፣ ቀሊፎና ላልቸ ተመሳሳይ ስነ-
ምህዲር ሊሊቸው  አከባቢዎች፤ የተሻሇ 
ምርታማነት 

ኦብሳ 1350 - 
1650 

700 - 1100    2010 ባኮ 5 5 ×  40 8.7 - 
19.7 

 -  ነጭ 51.5 120 - 
137 

ሇባኮ፣ ጉቲን፣ ዯዳሳና ላልቸ 
ተመሳሳይ ስነ-ምህዲር ሊሊቸው  
አከባቢዎች፤ ሇተሻሇ ምርታማነት 

ዱቾ 
1350 - 
1650 700 - 1100    2010  ባኮ 5 5 ×  40 8.1 - 

10.6 
 - ነጭ 53.8 

131 - 
142 

ሇባኮ፣ ጉቲን፣ ዯዳሳና ላልቸ 
ተመሳሳይ ስነ-ምህዲር ሊሊቸው  
አከባቢዎች፤ ሇተሻሇ ምርታማነት 

አባሴና  500-1200      1990  ወረር      5-12  12-19 ግራጫ 43-48 110-120   
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ዕዝሌ 2፡ ውሃ ማሰባሰብ እና አጠቃቀም 

ሰብሌ የዘር ወቅት 

የሰሉጥ ሰብሌ ውሃ ፍጆታና የመስኖ ውሃ አሰጣጥ የጊዜ ሰላዲ  

ከባሕር ጠሇሌ በሊይ እስከ 1000 ሜትር ከፍታ ከ1000 - 1600 ሜትር የባሕር ጠሇሌ በሊይ  

የሰብሌ ውሃ 
ፍጆታ (ሚ. ሜ. 
በሰብሌ ወቅት ) 

የመስኖ ውሃ አሠጣጥ  
የሰብሌ ውሃ 
ፍጆታ (ሚ.ሜ. 
ሇሰብሌ ወቅት ) 

የመስኖ ውሃ አሠጣጥ  

ሸክሊማ 
መካከሇኛ 
አፈር አሸዋማ ሸክሊማ መካከሇኛ አፈር 

ሰሉጥ 

ከሰኔ 7 
እስከ 
ሐምላ 8 

450 – 500 
በየ3 ሣምንት  
85 ሚ.ሜ. 

በየ 17 ቀን  
55 ሚ. ሜ. 

በየ12 ቀን  
00 ሚ. ሜ. 450 – 500 

በ3 ሣምንት  
85 ሚ. ሜ. 

በየ17 ቀን ሣምንት 
155 ሚ. ሜ. 

ሇውዝ 
ከሰኔ 7 እስከ 
ሐምላ 8 

550-600 
በየ11 ቀን 100 
ሚ. ሜ. 

በየ 9 ቀን 
85 ሚ. ሜ. 

በየ 1ሣ 65 
ሚ. ሜ.  500 - 550 በየ11 ቀን 

105 ሚ. ሜ. 
በየ17 ቀን 155 
ሚ. ሜ. 

 

ዕዝሌ 3 በምርምር የተሇቀቁ ዋና ዋና የሇውዝ ዝርያዎች 
ተቁ  

የዝርያ ዓይነት 
የተሇቀ
ቀበት 
ዓ.ም 

የመዴረሻ 
ጊዜ 

የዘይት 
መጠን 

% 

የዘር ቀሇም ምርታማነት  ኩሌ
/ሄር 

የተሇቀቀበት ስነ-ምህዲር የዘር 
መጠን 
(ኪ/ግ 
በሄ/ር) 

የተሇቀቀበት አካባቢና ምክንያት የምርምር 
ማዕከሌ/ 
ተቋም 

በዝናብ በመስ
ኖ 

ከባህር ጠሇሌ 
በሊይ 

የዝናብ 
መጠን 

1 ወረር 961 2004 127 46 ነጣ ያሇ 
ቀይ 

26  750-1650 569-
1100 

68 ጎፋ፣ ሰሊምበር፣ ባባቢላ፣ ሚኤሶ፣
ወረርና ተመሳሳይ አካባቢዎች 

ወረር 
ግ/ም 

2 ወረር 962 2004 130 48 ነጣ ያሇ 
ቀይ 

29.39  750-1650 569-
1100 

99 ጎፋ፣ ሰሊምበር፣ ባባቢላ፣ ሚኤሶ፣
ወረርና ተመሳሳይ አካባቢዎች 

ወረር 
ግ/ም 

3 ወረር- 963 (ICGV-
86644) 

2004 129 45.86 ነጣ ያሇ 
ቡናማ 

22  1400-
1650 

569-
686 

79 ቆቦ፣ባቢላ፣ሚኤሶና ተመሳሳይ 
አካባቢዎች 

ወረር 
ግ/ም 

4 ወረር- 964 (ICGV-
86635) 

2004 128 46.16 ቡናማ/ዯብዛዛ 
ቢጫ 

22  1400-
1650 

569-
686 

80 ቆቦ፣ባቢላ፣ሚኤሶና ተመሳሳይ 
አካባቢዎች 

ወረር 
ግ/ም 

5 ፈጠነ 2010 116 46  -       
6 ሰዱ 1993 100 52  25       
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ተቁ  
የዝርያ ዓይነት 

የተሇቀ
ቀበት 
ዓ.ም 

የመዴረሻ 
ጊዜ 

የዘይት 
መጠን 

% 

የዘር ቀሇም ምርታማነት  ኩሌ
/ሄር 

የተሇቀቀበት ስነ-ምህዲር የዘር 
መጠን 
(ኪ/ግ 
በሄ/ር) 

የተሇቀቀበት አካባቢና ምክንያት የምርምር 
ማዕከሌ/ 
ተቋም 

በዝናብ በመስ
ኖ 

ከባህር ጠሇሌ 
በሊይ 

የዝናብ 
መጠን 

7 ቡሌጊ 2002           
8 ልጤ 2002 130 52  24       
9 ልት-01 (ICGV-

86330) 
2002 145-157 47  24       

10 ቡሌኪ-01 (ICGV-
88424) 

2002 135 53  22       

11 ICGV-93164 2008 130-155  ፈዛዛ ቡኒ 19.56  740-1650 740-
1370 

60-
110 

ወረር፣ሜኢሶ፣ ባቢላና 
ተመሳሳይ አካባቢ 

ወረር 
ግ/ም 

12 ICGV-94222 2008 146-157   18 80 740-1650 740-
1370 

60-
110 

  

13 ICGV-94205 2008 144-156  ፈዛዛ ቡኒ 17.5 68 
 

740-1650 740-
1370 

60-
110 

  

14 Fetene(ICGV-
93370) 

2009 115.96 51.84 ፈዛዛ ቡኒ  60.
72 

750-1650 569-
740 

60-
110 

ወረር፣ሜኢሶ፣ ባቢላና 
ተመሳሳይ አካባቢ 

ወረር 
ግ/ም 

15 ፈንታ(ICVG- 
97267) 

2010 116 46  21       

16 ኢታ (ICGV-96395) 2010           
17 ባሃ ጂደ(NC-AC-

2748 X CHICO) 
2012 126 53.6 ቀይ 20.79  1400-

1650 
569-
686 

84 ባቢላ፣ጉርሱም፣ኪላ፣ፈዱስ እና 
ተመሳሳይ አካባቢዎች 

ሀሮማያ 
ዩኒቨርስቲ 

18 ባሃ ጉድ (ICGV-
88357) 

2012 127 53.5 ቀይ 19.65  1400-1650 569-
686 

123 ባቢላ፣ጉርሱም፣ኪላ፣ፈዱስ እና 
ተመሳሳይ አካባቢዎች 

ሀሮማያ 
ዩኒቨርስቲ 

19 ዲምኬት-2016 
(ICGV-96346) 

2016 112 48.76 ነጣ ያሇ 
ቀይ 

22.5-
73.29 

73.
29 

740-1450 350-
700 

84-
100 

ወረር፣ ሚኤሶ እና ተመሳሳይ 
አካባቢዎች 

ወረር 
ግ/ም 

20 ባቢላ-3 (ICGV-
94100) 

2016 142 51 ፈዛዛ ቡኒ 24.3 31 750-1650 560-
1100 

60-
110 

ወረር፣ሚኤሶ፣አሶሳ፣ፓዌ፣ባቢላ እና 
ተመሳሳይ አካባቢዎች 

ሀሮማያ 
ዩኒቨርስቲ 

21 ባቢላ-2 (ICGV-
98404) 

2016 132 51.13 ፈዛዛ ቡኒ 20.02 28 750-1650 560-
1100 

60-
110 

ወረር፣ሚኤሶ፣አሶሳ፣ፓዌ፣ባቢላ እና 
ተመሳሳይ አካባቢዎች 

ሀሮማያ 
ዩኒቨርስቲ 

22 ባቢላ-1 (ICGV-
98412) 

2016 131 49.32 ፈዛዛ ቡኒ 19-24 30 750-1650 560-
1100 

60-
110 

ወረር፣ሚኤሶ፣አሶሳ፣ፓዌ፣ባቢላ እና 
ተመሳሳይ አካባቢዎች 

ሀሮማያ 
ዩኒቨርስቲ 

23 ሴናፍ (ICC-9097) 2018 145-160 49.2  17-24       



31 

 

ተቁ  
የዝርያ ዓይነት 

የተሇቀ
ቀበት 
ዓ.ም 

የመዴረሻ 
ጊዜ 

የዘይት 
መጠን 

% 

የዘር ቀሇም ምርታማነት  ኩሌ
/ሄር 

የተሇቀቀበት ስነ-ምህዲር የዘር 
መጠን 
(ኪ/ግ 
በሄ/ር) 

የተሇቀቀበት አካባቢና ምክንያት የምርምር 
ማዕከሌ/ 
ተቋም 

በዝናብ በመስ
ኖ 

ከባህር ጠሇሌ 
በሊይ 

የዝናብ 
መጠን 

24 ሀበሻ (ICG-7822) 2018 130-140 40.1  25-29       
25 "ICGV-95469" 2019 127.33 47.7 ፈዛዛ ቀይ 18.6  ከዝቅተኛ 

እስከ 
መካከሇኛ 
ከፍታ 

ከዝቅተኝ
እ እስከ 
መካከሇኝ
እ ከፍታ 
አካባቢዎ

ች 
የዝናብ 
መጠን 

50 ባቢላ፣ፓዌ፣ወረር እና 
ተመሳሳይ አየር ንብረት 
ያሊቸው አካባቢዎች 

ሀሮማያ 
ዩኒቨርሲቲ
፣ፓዌና 
ወረር 
ግ/ም 

26 ICG67XBIGSEED 2019 152.67 46.65 ቡናማ ቀይ 21  ከዝቅተኛ 
እስከ 

መካከሇኛ 
ከፍታ 

"" 50-
60 

ባቢላ፣ፓዌ፣ወረር እና 
ተመሳሳይ አየር ንብረት 
ያሊቸው አካባቢዎች 

ሀሮማያ 
ዩኒቨርሲቲ፣

ፓዌና 
ወረር ግ/ም 

27 ICGV-97164  
ዴርብ/"Direb" 

2019 132 48 ቡናማ 22  700-1500 ከፍተና 
ዝናብ 
መጠ ን 
ይቋቋማ

ሌ 

60-
100 

ካማሺ፣አሶሳ፣መተከሌእና 
ተመሳሳይ አየር ንብረት 
ያሊቸው አካባቢዎች 

ፓዌና 
አሶሳ 
ግ/ም 

28 PI-158850 
(Milkaye) 

2019 118-
130 

47.1 ፈዛዛ ቀይ 22  1332-
1750 

500-
1236 

75-
100 

ዝቅተኛና መካከሇኛ ምዕራብ ሀረርጌና 
ተመሳሳይ አካባቢዎች 

መቻራ 
ግ/ም 
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ዕዝሌ 4: የዘርምንጭ፡ ከሊይ የተጠቀሱት ዝርያዎቸች ከዚህ በታች የሚጠቀሱት የምረምር ማእከሊት አዴራሻ ያገኙታሌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ታ.ቁ የግብርና 
ምርምር 
ማእከሌ ስም 

የማእከለ ዲይሬክተር/የሚመሇከተው 
ባሇሙያ 

የማእከለ ስሌክ ቁጥር ኢሜሌ 

1 ሑመራ  ዯ/ር ሙዐዝ በርሀ 0948563984 Muez.sbn@gmail.com 

2 ፓዌ አቶ ዯሳሌኝ ተሻሇ/ Sintayehu 058 5 50 02 70/ 
0915972608 

desiteshale@gmail.com/  
Direbe2006@gmail.com 

3 አሶሳ አቶ ተስፋዉ መሌካሙ/ Zeru 057 7 75 24 51/ 
0914330900 

Michaeltesfaw12@gmail.co
m  

4 ወረር አቶ ዯስታ ገብሬ 022 1 14 02 76 Destabanje89@gmail.com  

5 መቻራ ግ/ም ፈዯቀ 0930074307 Fekede 

6 ሀሮማያ 
ዩኒቨርሲቲ 

ድ/ር ፈጠነ አብዱ ወይም ድ/ረ አብዱ ድ/ር ሰሇጠነ (0913450796) 

ድ/ር አብዱ (0974720757) 

 

mailto:Muez.sbn@gmail.com
mailto:desiteshale@gmail.com
mailto:Michaeltesfaw12@gmail.com
mailto:Michaeltesfaw12@gmail.com
mailto:Destabanje89@gmail.com
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ዕዝሌ 5.  ሇቅባት እህልች የሠው ሰራሽ  እና የተፈጥሮ ማዲበሪያ ምክር 

ቁጥ የሰብሌ እህልች 
Urea NPS(B) Compost V. Compost 

kgha
-1

 Mtha
-1

 

 የቅባት ሰብልች     

1 ሰሉጥ 20 121 2.5 1.25 

2 ሇውዝ 0 61 2.5 1.25 

NB: For compost application C: N ration <20 and Compost TN %= 0.5, V. Compost TN=1% 

ማስታወሻ፡ ኮምፖስት ከአፈሩ ጋር እንዱዋሃዴ የሚጨመረው በሁሇተኛ እርሻ ወቅት ነው፡፡  

 

 


