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በቆል (Maize: Zea mays L.) 

1. መግቢያ  
በቆል (Maize: Zea mays L.) ከአገዲና ብርዕ ሰብልች የሚመዯብ ሰብሌ ሲሆን እዯ ማዕከሊዊ 
እስታትስቲክ መረጃ በ2012 ዓ.ም. በኢትዮጵያ ከሚሸፍነው መሬት ስፋት ከጤፍ ቀጥል በ2ኛ 
ዯረጃ የሚገኝ ሲሆን በአጠቃሊይ ዓመታዊ የምርት መጠንና በምርታማነት ዯግሞ በ1ኛ ዯረጃ 
ሊይ ይገኛሌ፡፡ በአገራችን በየዓመቱ ከሚታረሰው መሬት ውስጥ 2.27 ሚሉዮን ሄክታር 
የሚሆነው በበቆል ሰብሌ የሚሸፈን ሲሆን ምርቱም 9.6 ሚሉዮን ቶን እና አገራዊ አማካይ 
ምርታማነትም 4.2 ቶን/ሄ/ር ነዉ፡፡ ከአሇም አቀፍ የበቆል ምርታማነት ጋር ሲነፃፀር ዝቅተኛ 
ነው፡፡  

በቆል በውስጡ ከፍተኛ የስታርች መጠን ስሇሚይዝ ዋነኛ ሀይሌ ሰጭ ምግብ ሲሆን በአመዛኙ 
ዝቅተኛ ነገር ግን ከፍተኛ ጥራት ያሇው ፕሮቲንናማዕዴን አሇው፡፡ባሇፉት አመታት በተዯረገው 
ምርምር ከፍተኛ የፕሮቲን ይዘት ያሇው በቆል ዝርያዎችን ማውጣት የተቻሇ ሲሆን 
በሀገራችንም በስፋት የስነ-ምግብ ችግር (አቀንጭራ) ባሇባቸው አካባቢዎች በመተዋወቅና 
በመመረት ሊይ ይገኛሌ፡፡በቆል በአገራችን ሇእንጀራ፣ ሇባህሊዊ መጠጦች (ጠሊ፣አረቄና ቦርዳ) ፣ 
ሇእንስሳት መኖነት፣ ሇእንዴስትሪ ጥሬ እቃ ግብአትነት፤ ሇቤት መስሪያና ሇአጥር ማጠሪያም 
ግሌጋልት ይዉሊሌ፡፡ በንጥረ ነገር የበሇጸገ በቆል ከስነ-ምግብ አኳያ ከፍተኛ ዴርሻ አሇው፡፡ 

2. የበቆል ሰብሌ ተስማሚ ስነ-ምህዲር (Agro-ecologies) 
በቆል በኢትዮጵያ በወይና ዯጋውና በቆሊማ አካባቢዎች በስፋት የሚመረት ሰብሌ ሲሆን 
በእርጥበት አጠር አካበቢዎችም ፈጥነዉ የሚዯርሱ የበቆል ዝርያዎች እየተስፋፋ ይገኛሌ፡፡ 
በእርጥበት አጠርና ዯረቃማ አካበቢዎች፡- 

ከባህር ጠሇሌ በሊይ ከፍታ፡- ከ500 እስከ 1800 ሜትር፤  

የአየር ሙቀት፡ ሇብቅሇትና ሇቡቃያው ዕዴገት ከ10-35 ዱግሪ ሴንቲግሬዴ፤  

የዝናብ መጠን፡ 400 እስከ 800 ሚሜ፤  

የአፈር አይነት፡ ሇም ሆኖ ውሃ በማያቁር እና  

የአፈር ጣዕም (soil PH) ፡ ከ5.5 እስከ 7.5 በሆኑ አካባቢዎች መመረት መመረት ይችሊሌ፡፡ 

3. ውሃ ማሰባሰብ እና አጠቃቀም 
በሀገራችን በዯረቅና ከፊሌ ዯረቃማ በሆኑ አካባቢዎች የሚዘንበው ዝናብ በቂ ባሇመሆኑና ያሌተስተካከሇ 

ስርጭት ስሊሇው እና በበቆል ምርት ሊይም አለታዊ ተፅዕኖ ስሇሚያስከትሌ በእነዚህ አካባቢዎች 

በመጠኑም ቢሆን የሚዘንበዉን ዝናብ በተሇያየ የእርጥት ማቆያ ዘዳዎች ይዞ መጠቀም አስፈሊጊ ነው፡፡

በመሆኑም በእነዚህ አካባቢዎች ምርትና ምርታማነት ሇመጨመር የተሇያዩ የእርጥት ማቆያ፣አያያዝና 
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አጠቃቀም ዘዳዎች የሚያግዙ ቴክኖልጂዎች ሇምሳላ የማሳ ውስጥ ክትር፤ ታይሬጀር (Tie ridger) ፤

ጎርፍ ቅሌበሳ፤ውሃ ማቆር ወዘተ መጠቀሙ ተገቢ ነው፡፡ በተጨማሪም የአፈር ሊይ ጉዝጓዝ ማሌበስ 

/muching ላሊኛው የዕርጥበት ማቆያ መንገዴ ሲሆን በአካባቢው የሚገኙና በቀሊለ የሚበሰብሱ የሰብሌ 

ቅሪቶችን መጠቀም ይቻሊሌ፡፡ 

የቦይ ክትር የመጀመሪያ ዝናብ ከመዝነቡ ቀዯም ብል ከተዘጋጀ ማሳ ውስጥ የተጠራቀመውን የዝናብ 

ውሃ ከማሳ ሊይ ቀስበቀስ ወዯ አፈሩ ውስጥ እንዱሰርግ በማዴረግ የሰብለን እዴገት ያፋጥናሌ፡፡ 

የቦይ ክትር፡- 

 ከ50-100 ፐርሰንት ምርት ይጨምራሌ፡፡ 

 የክተራ ርዝመት እንዯ መሬቱ ተዲፋትነትና እንዯ አፈሩ አይነት ይሇያያሌ 

 ሇሸክሊማ አፈር የክትር ዕርቀት 6 ሜትር ሲሆን 

 ሇአሽዋማ አፈር በየ3 ሜትሩ ተጠጋግቶ መታሰር ይኖርበታሌ፡፡ 

 የቦይ ከፍታ 35 ሴ. ሜትር ሲሆን 

 በሁሇቱ ቦይ መካከሌ ያሇው ርዝመት 75 ሴ. ሜትር መሆን ይገባዋሌ፡፡ 

4. የበቆል ሰብሌ አመራረት ቴክኖልጂዎች እና አሰራሮች 

 4.1. ማሳ ዝግጅት  
የበቆል ማሳ ዝግጅት እንዯየስነ-ምህዲሩ፤ አፈር ፀባይ ፣መሬትተዲፋትማነት  እና በማሳ 

ዝግጅት ወቅት የሚኖር የሰብሌ ቅሪተ አካሌ ብዛት ይወሰናሌ፡፡ በእርጥበት አጠርና ቆሊማ 

አካባቢዎች የበቆል የዕዴገት ጊዜ አጭር በመሆኑ የመሬት ዝግጅቱ ቀዯም ብል በወቅቱና 

በአግባቡ መከናወን ይኖርበታሌ፡፡ በእርጥበት አጠር አካባቢዎች የመሬት ዝግጅትና የዘር ወቅት 

በጣም ወሳኝ በመሆናቸው ዝናብ ከመጀመሩ በፊት ቀዯም ብል መከናወኑ ተገቢ ነው፡፡ 

በአማካይ በቀሊሌ አሸዋማ መሬት ከ2-3 ጊዜ እርሻ ዘሩን ጨምሮ በቂ ሲሆን በዋሌካ አፈር ሊይ 

ከ3 -4 ጊዜ ማረስ በቂ ይሆናሌ፡፡በተሇይ ዝናብ አጠር በሆነ አካባቢ ዝናብ ከጀመረ በኋሊ ማሳን 

ዯጋግሞ ማረስ የዉሃ ትነትን ስሇሚያፋጥን አይመከርም፡፡የመጀመሪያው እርሻ ሰብሌ 

እንዯተሰበሰበና ማሳው እርጥበቱን ሳያጣ (ስንጣቆ)፣ ሁሇተኛው ዯግሞ ቀጣዩን የሰብሌ ዘመን 

ሇመጀመር የመጀመሪያው ዝናብ እንዯዘነበና አረም እንዲይወጣ (ግሌባጦሽ) እንዱሁም 
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ሦስተኛው እርሻ በዘር ወቅት ሇዘር ርጥበት ሇመሻማት ቀዯም ብል በዯረቁ መዝራት ላሊው 

አማራጭ ነው፡፡ከዚህ በተጨማሪ በእቀባ እርሻ (conservation tillage) ከሁለን ገዲይ ፀረ-አረም 

ኬሚካሌ (non- selective herbicide like round up) በመጠቀም በቆልን መትከሌ የሚቻሌ  

ሲሆን ትነትን ሇመከሊከሌ የሚያግዝ ዘዳ ነው፡፡ላሊው ትኩረት መሰጠት ያሇበት ትክክሇኛ 

የሰብሌ ፈረቃ መከተሌና አፈሩ በዕፅዋት  ቅሪተ አካሌ መሸፈን ይኖርበታሌ::   

4.2. ተስማሚ ዝርያዎች 
 

በእርጥበት አጠርና ቆሊማ አካባቢዎች ብዙ ጊዜ የዝናብ እጥርት ስሇሚያጋጥም ፈጥነው 

የሚዯርሱና ዴርቅን መቋቋም የሚችለ የበቆል ዝርያዎች እንዯየ ስነ-ምህዲራቸው ከላልች 

የእርጥበት ማቆያና የተሻሻለ የአመራረት ዘዳዎች ጋር አጣምሮ መጠቀም ወሳኝ ነው፡፡  

ሠንጠረዥ 1፡ የተሻሻለ የቆሊና ዯረቃማ አካባቢ የበቆል ዝርያዎች ዝርዝር መረጃ፤ 

ዝርያ  የተሇቀቀበ
ት አመተ 
ምህረት 

ተስማሚ ስነምህዲር የመዴ
ረሻ 
ቀናት 

ምርታማነት 
(ኩ/ሄር) 

የዝርያው 
ሌዩ 

ባህሪ** 
ከፍታ  
(ሜትር 

ከባህር ወሇሌ 
በሊይ) 

የዝናብ መጠን  
(ሚሉ ሜትር) በሙከራ 

ጣቢያ 
በገበሬ 
ማሳ 

ኤምኤች130   600-1000 120 60-70 50-60 መዯበኛ 
ኤምኤችQ138   1000-1800 140 75-80 55-65 ኪውፒኤም 
ኤምኤች140   1000-1800 140 85-95 65-75 መዯበኛ 
መሌካሳ1 2000  650-850 105 30-50 25-35 >> 

መሌካሳ1ኪው 2000  600-1500 91 35-45 25-35 ኪውፒኤም 

መሌካሳ2 2004  650-850 135 45-55 45-55 መዯበኛ 

መሌካሳ3 2004  650-850 135 45-55 45-50 >> 

መሌካሳ4 2006  650-850 110 40-50 30-35 >> 

መሌካሳ5 2008  650-850 135 45-55 35-40 >> 

መሌካሳ6ኪው 2008  650-850 110 40-50 30-40 ኪውፒኤም 

መሌካሳ7 2008  650-850 110 40-50 30-40 መዯበኛ 

አቦ-ባኮ 1986  900-1200 112 50-60 35-45 መዯበኛ 

ጋምቤሊ 
ኮምፖሳይት 

2001  900-1200 110 60-70 40-50 መዯበኛ 
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5. የዘር ወቅት ፣ መጠን እና አዘራር 
የየአካባቢውን የዝናብ አጀማመር ሁኔታ ከግንዛቤ ውስጥ በማሰገባትና አፈሩ ሇሰብለ ብቅሇት 

በቂ እርጥበት ሲኖረው ቶል መዝራት ያስፈሌጋሌ፡፡በእርጥበት አጠርና ቆሊማ አካባቢዎች 

በአፈሩ ውስጥ የሚኖረው እርጥበት አነስተኛ ስሇሚሆን በማሳ ሊይ የሚገኙ የችግኝ ቁጥርና 

የተክለን ርቀት መወሰን በአፈር ውስጥ የሚኖረውን ውስን ዕርጥበት ሰብለ በአግባቡ 

እንዱጠቀም ያስችሇዋሌ፡፡ በቆል መዘራት ያሇበት በመስመር ሲሆን የሚያስፈሌገው የዘር 

መጠንም 25 ኪ/ግ በሄ/ር ነው፡፡በቆል ሲዘራ በመስመርና በተክሌ መካከሌ ያሇው ርቀት አጭር 

መዴረሻ ጊዜ ያሊቸው ዝርያዎች 75 ሳሜ x 25 ሳ/ሜ በአንዴ ቦታ አንዴ ዘር በማስቀመጥ 

መጀመሪያ ኤን.ፒ.ኤስ. ወይንም ዲፑን በቆርኪ ወይንም በተመሳሳይ መሇኪያ ሇክቶ በመጨመር 

ዘሮቹን በቀኝና በግራ 5 ሳ.ሜ. ከማዲበሪያው በማሸሽ ማስቀመጥ፡፡የበቆል ዘርን እንዯ አፈሩ 

ዓይነት በመገምገም ከ5 ሳ.ሜ እስከ 7 ሳ.ሜ ጥሌቀት ዴረስ መዝራት ይቻሊሌ፡፡ 

6. የማዲበሪያ አጠቃቀም 
6.1. ሰው ሰራሽ ማዲበሪያ 
የማዲበሪያ መጠን ከቦታ ቦታ እንዱሁም ከማሳ አያያዝና እንክብካቤ እና ላልች ተዛማጅ የሰብሌ 
አመራረት ዘይቤዎች ስሇሚሇያይ ሇየአካባቢው የወጣ የቅርብ ጊዜ የማዲበሪያ መጠን መረጃ ካሇ 
እሱን መጠቀም ይገባሌ፡፡ይህ በላሇበት ሁኔታ ግን 121 ኪ.ግ ሳሌፈር አዘሌ ዲፕ (NPS) እና 
50  ኪ.ግ ዩሪያ በሄ/ር መጠቀም ያስፈሌጋሌ፡፡ ዩሪያ ማዲበሪያ የሚጨመረዉ በሁሇት ጊዜ 
ሲሆን የመጀመሪያዉ 50 %  ሰብለ ከተዘራ እና የመጀመሪያ አረም ከተከናወነ በኋሊ ሲሆን  
ይህ ጊዜ ሰብለ ከተዘራ ከ25-35 ቀን ሲሆን፤ ሁሇተኛዉ 50% ዯግሞ ሁሇተኛው አረም 
ከተካሄዳ በኋሊ ማሇትም ሰብለ ከተዘራ ከ35 -40 ቀናት ባሇው ጊዜ ውስጥ ይጨመራሌ፡፡
አጨማመሩም በያንዲንደ ተክሌ እግር ሥር 10 ሴንቲ ሜትር ወዯ ጎን በመራቅ 10 ሴንቲ 
ሜትር ጥሌቀት በመጫር ዩሪያውን ጨምሮ በከፍተኛ ሙቀት አማካኝነት ዩሪያው ሇትነት 
እንዲይጋሇጥ ከ3-5 ሴንቲ ሜትር በአፈር መሸፈን ያስፈሌጋሌ፡፡ ዩሪያ በምንጨምርበት ጊዜ 
በአፈር ውስጥ የሚገኘውን የእርጥበት መጠንና የዝናብ ስርጭቱን ያገናዘበ መሆን አሇበት፡፡
የዝናቡ ሥርጭት እና የአፈር እርጥበቱ አነስተኛ በሚሆነበት ወቅት የሚያስፈሌገዉን ዩሪያ 
መዲበሪያ መጠን የመጀመሪያውን የመጨመሪያ ወቅት በመተው በግማሽ መቀነስ እንዯአማራጭ 
ሉወሰዴ ይቻሊሌ፡፡  

 

6.2. የተፈጥሮ ማዲበሪያ እና ኖራ አጠቃቀም 
ጥራቱን ጠብቆ የተዘጋጀና በዯንብ የተብሊሊ የዕፅዋት ተረፈ ምርት ኮምፖስት እና ፍግ ከ8-10 
ቶን በሄ/ር (80-100 ኩንታሌ በሄክታር) በመጨመር የበቆልን የማዲበሪያ ፍሊጎት ማሟሊት 
ይቻሊሌ፡፡ይሁን እንጂ በዝናብ አጠርና ቆሊማ ስነምህዲር ሇኮምፖስት መስሪያነት የሚውሌ 
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የግብዓት መጠን ዝቅተኛ ሉሆን ስሇሚችሌ እና ላልች የአ/አዯሩን የአዝርዕት ገሇባ ፍሊጎት 
ማሇትም ሇመኖ፣ሇማገድ፣ሇቤት ግንባታ ቅዴሚያ የሚሰጣቸው ጉዲዮች በመሆናቸው የሰዉ 
ሠራሽ ማዲበሪያን ሙለ በሙለ ሉተካ የሚችሌ  የኮምፖስት ምርት በቤተሰብ ዯረጃ ማሟሊት 
አዲጋች ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ከሊይ የተጠቀሰዉን  የተብሊሊ ኮምፖስት መጠን ሇማዘጋጀት በአንዴ 
የመኸር ዘመን ሇአንዴ ሄ/ር  ከ16 እስከ 40 ቶን የአዝርዕት ገሇባን በግብዓትነት መጠቀም 
ይጠይቃሌ፡፡  

ስሇዚህ የኮምፖስት ማዲበሪያን  ከሰዉ ሠራሽ ማዲበሪያ ጋር በማጣመር መጠቀም በዝናብ 
አጠር አመራረት  ነባራዊ ሁኔታ ጋር የተዛመዯ ብቻ ሳይሆን ሇየሁሇቱ ጥምረት የሚሰጠዉ 
ምርት ሁሇቱ የማዲበሪያ ዓይነቶች በተናጠሌ ከሚሰጡት የተሻሇ ነዉ፡፡ እስካሁን ባሇዉ መረጃ 1 
እጅ ኮምፖስት 2 እጅ ሰዉ ሠራሽ ማዲሪያ መጨመር ሁለንም የማዲበሪያ ፍሊጎት ከኮምፖስት  
ወይም ሰዉ ሠራሽ ማዲበሪያ ብቻ ከማሟሊት የተሻሇ መሆኑ ጥናት በተካሄዯባቸዉ የተወሰኑ 
አካባቢዎች ተረጋግጧሌ፡፡ ኮምፖስት የሚጨመረው የመሬቱ እርጥበት ሇሁሇተኛ የማሳ 
ዝግጅት በቂ ሆኖ በተገኘ ጊዜ በማሳው ሊይ በትኖ ከ20 -30 ሴንቲ ሜትር የአፈር ጥሌቅት 
በማረስ እንዱቀሊቀሌ ማዴረግ ነው፡፡ ነገር ግን የበሇጠ ውጤት የሚገኘው በመስመር ሇሚዘራ 
ሰብሌ በዘር ወቅት ማዲበሪያው ከተጣሇ በኋሊ ከ4 -5 ኪ.ግ በሜትር በመጨመር ጠቀሜታውን 
ከፍ ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ 

በአሲዲማ አፈር ሊይ የሰዉ ሠራሽና የተፈጥሮ ማዲበሪያ ዉጤታማ ሇማዴረግ በኖራ ማከም 
ያስፈሌጋሌ፡፡የሚያስፈሌገዉ የኖራ መጠን በሊቦራቶሪ ምርመራ የሚወሰን ሲሆን ሁለንም የኖራ 
መጠን በአንዴ ጊዜ ሇመጨመር የማይችሌ አ/አዯር  ከ400 – 600 ኪ.ግ /ሄር ኖራ በመስመር 
በተዘራ ሰብለ ባሇበት መስመር መጨመር ዉጤታማ ያዯርጋሌ፡፡አጨማመሩም መጀመሪያ 
የዲፕ አዘሌ ማዲበሪያ ከተነሰነሰ በኋሊ ቀጥል ኖራዉን በማስከተሌ ከ10 -15 ግራም በሜትር 
መጨመር ይኖርበታሌ፡፡ዉጤታማ ሇመሆን የአሲዲማ ይዘቱ እስኪቀንስ ዴረስ በተከታታይ 
ዓመታት በየዓመቱ ይህ የኖራ መጠን  መጨመር ይኖርበታሌ፡፡ 

7. የበቆል ሰብሌ ጥበቃ 

7.1 የአረም ቁጥጥር 

በቆል በቡቃያ ዕዴገት ዯረጃ አረምን የመቋቋም አቅም (ችልታ) የሇውም፡፡ ሰብለን በእጅ ማረም 
ተመራጭ ሲሆን የመጀመሪያው አረም ሰብለ ከበቀሇ ከ18 እስከ 25 ቀናት ወይንም 3 ቅጠሌ 
ዯረጃ ሲዯርስ ማረም ፡፡ ሁሇተኛው አረም ዩሪያ ከመጨሩ በፊት ከ35 እስከ 40 ቀናት ባሇው 
ጊዜ ውስጥ የሚከናወን ሲሆን እንዯአስፈሊጊነቱ ሶስተኛ አረም ከ50 እስከ 55 ቀናት ውስጥ 
በሆነ ጊዜ ሉከናወን ይችሊሌ፡፡ ፀረ- አረም ኬሚካሌ መጠቀም አስፋሊጊ ሆኖ ከተገኘ ፕሪማ 
ግራም ጎሌዳ 660 ኤስሲ ዘሩ ከተዘራ የአፈር እርጥበት መኖሩ ከተረጋገጠ በሶስት ቀናት 
ውስጥ መርጨት ያስፋሌጋሌ፡፡በአንዲንዴ አከባቢቡዎች አረምን ሇመቆጣጠር ሽሌሻልን 
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የተገብራለ፡፡ዲሩ ግን ሽሌሻል፡ የስር መበጣጠስን ከማስከተለ በሊይ የተክለን ቁጥርን ስሇሚቀንስ 
እና የአፈር እርጥበት እንዱተን ስሇሚያዯርግ ሽሌሻል አይመከርም፡፡ 

ነፍትና ተባይ 

7.2 የበቆል አገዲ ቆርቁር 

የበቆል አገዲ ቆርቁር Maize stalk Borer (Buseola fusca) በተሇያዩ አገሮች Maize 
Stem/Stem Borer, African maize stalk/stem borer, sorghum stalk/stem borer 
በተባለ የተሇመደ ስያሜዎች የሚታወቅ በበቆል ሰብሌ ሊይ ከፍተኛ ጥፋት የሚያዯርስ የሳት 
ራት ትሌ ነፍሳት ተባይ ነው፡፡ 

 

መሇያ 

ሙለ አዯግ 

የበቆል አገዲ ቆርቁር ሙሇ አዯግ ሳት ራት ክንፍ ከ20—40 ሴ ሜ ይሰፋሌ። የፊት ክንፎች 
ከዯብዘዛ ወዯ ዯማቅ ቡኒ የሚያዯለ ሆነው ዯማቅ ምሌክቶች ያሊቸው ናቸው። የኋሊ ክንፎች 
ቀሇም ነጭ ወይም ግራጫ ቡኒ ነው። ሆኖም እንዯ ወቅቱና የጂኦግራፊያዊ አካባቢየሳት ራቶች 
ቀሇም ሉሇዋወጥ ይችሊሌ። ሴቷ ከወንዳው የሳት ራት በመጠን ተሇቅ ያሇች ናት።  

 

 
ሙለ አዯግ የበቆል አገዲ ቆርቁር ሳት ራት 
እንቁሊሌ 

እንቁሊልች ነጭ ወይም ዯብዛዛ ቢጫ ቀሇም ያሊቸው ሲሆን ቅርጻቸው ክብ ጠፍጠፍ ያለና 1 
ሚ ሜ ስፋት አሊቸው በቅጠለ የታችኛው ገጽታ በአንዴ መስመር ሊይ የተዯራረቡና ከ100—
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200 የሚዯርሱ እንቁሊልች በአንዴ ቡዴን ይጣሊለ አንዱት ሴቴ የበቆል አገዲ ቆርቁር ሳት ራት 
በአጠቃሊይ 1000 እንቁሊልችን በሕይወት ዘመኗ ትጥሊሇች።  እንቁሊልች በ10 ቀናት ውስጥ 
ይፈሇፈሊለ። 
 

 
የበቆል አገዲ ቆርቁር እንቁሊልች 
 
ትሌ 

የመጀመሪያ ዕጭ የተሇያዩ ቀሇሞች የሚኖረው ቢሆንም አብዛኛውን ጊዜ ዯብዛዛ ግራጫ ወይም 
ዯብዛዛ ሐምራዊ ቀሊሌ ቡናማ ወይም ዯማቅ ወይን ጠጅ ነው። ያዯገው ትሌ ቁመቱ ከ32 እስከ 
40 ሴ ሜ የሚረዝምና ስፋቱ 4.5 ሚ ሜ ይዯርሳሌ። ቀሇሙ ዯብዛዛ ነጭ ወይም ሐምራዊ 
ሆኖ በግራና ቀኝ የሰውነት ጎኖቹ ሊይ ጥቁር ነጠብጣቦች ተዯርዴረው ይታያለ። ራሱ ዯማቅ 
በናማ ሲሆን ሰውነቱ ጸጉር የላለት ሇስሊሳና የሚያብረቀርቅ ነው። ትለ ወዯ ኩብኩባ 
ከመሸጋገሩ በፊት በ35 ቀናት ውስጥ ከ6 እስከ 8 የእዴገት ዯረጃዎች (instars) ውስጥ 
ያሌፋሌ።  
 

 
የበቆል አገዲ ቆርቁር ትሌ በበቆል ግንዴ ውስጥ 
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ኩብኩባ  

የኩብኩባው ቁመት እስከ 25 ሚ ሜ የመረዝምና ቀሇሙ የሚያብረቀርቅ ከቢጫማ ቡኒ ወዯ 

ዯማቅ ቡኒ የሚያዯሊ ነው። ኩብኩባ በአገዲው ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ከ2 እስከ 3 ሳምንታት 

14—21 ቀናት በኋሊ ወዯ ሙለ አዯግ የሳት ራት ይሇወጣሌ። በአንዴ የእዴገተ ወቅት ከ2 እስከ 

3 የበቆል አገዲ ቆርቁር ትውሌድች ሉኖሩ ይችሊለ።  

 

  
የበቆል አገዲቆርቁር ኩብኩባ 
 

የስርጭት ስነምህዲር 

የበቆል አገዲ ቆርቁር ከባህር ወሇሌ በሊይ ከ600 እስከ 2700 ሜትር ከፍታ ባሊቸው አካባቢዎች 
ተሰራጭቶ በበቆል ሰብሌ ሊይ ጉዲት የሚያዯርስ ቢሆንም በተሇይ ከ1200 ሜትር ከፍታ በሊይ 
ከባዴ ጥፋት ያዯርሳሌ። 

አስተናጋጅ ሰብልች 

የበቆል አገዲ ቆርቁር ዋንኛ አስተናጋጀ ሰብልች በቆልና ማሽሊ ናቸው።, በተጨማሪ ሸንኮራ 
አገዲ፣ ዲጉሳ፣ ሩዝና ብዙ ወፍ ዘራሽ ሳር ዝርያዎች በአማራጭ አስተናጋጅነት በበቆል አገዲ 
ቆርቁር ይጠቃለ።  
                                                               
የሚያዯርሰው ጉዲት 

እንፃራዊ የእዴገትና አበባ ዯረጃዎች በበቆል አገዲ ቆርቁር ጥቃት የሚዯርስባቸው ናቸው ትልች 
የበቆል ሰብለ ቡቃያ እዴገተ ጫፎችን አበባን ቅጠልችን ፍሬዎችን ራስና ግንደን በመብሊት 
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ጉዲት/ጥፋት ያዯርሳለ። በአማካይ ከ20-40 ወይም ሉመረት ከሚችሇው 10 ኩንታሌ የበቆል 
ምርት ውስጥ ከ2-4 ኩንታሌ የሚሆነው በበቆል አገዲ ቆርቁር ይጠፋሌ። 
 

 

በበቆልአገዲ ቆርቁር የተጠቃ 
ግንዴ 

 

 

በበቆል ግንዯ ውስጥ 
በመብሊት ሊይ ያሇ 18 ሚ 
ሜ ርዝመት ያሇው የበቆል 
አገዲ ቆርቁርና ቡናማው 
ዓይነ ምዴሩን ተመሌከት.  

 

 

በበቆል አገዲ ቆርቁር ጉዲት 
የዯረሰበት የበቆል ራስ  
በ2ኛ ወራሪ  ሻጋታ ተወርሮ   

 

 
የጉዲት ምሌክቶች 

የበቆል ቡቃያው ታዲጊ ቅጠልች በትናንሽ ትልች ተፍቀው ይታያለ ትልች ወዯ ታዲጊ 
ቅጠልች ሰርስረው ከገቡ በኋሊ የተጠቀሇለት ቅጠልች ሲዘረጉ በመስመር የተዯረዯሩ ቀዲዲቆች 
(Widow Holes) የመጀመሪያ ተቃት ጠቋሚ ምሌክቶች ናቸው ትልች ወዯ ግንደ ሰርስረው 
በመግባት ታዲጊ ጫፉን በሚቆርጡ ጊዜ የዯረቀ ማዕከሊዊ ሙሽራ ሙት ሌብ dead-heart 
የተባሇውን ሌዩ የጥፋት ምሌክት ያስከትሊለ የዯረቀው ሙሽራ ሲሳብ በቀሊለ ተነቅል ይወጣሌ 
የተክለን መቀጨጭና መዴረቅ ያስከትሊሌ ትልች አዴገውና ግንደን ቦርቡረው ከገቡ የግንደን 
መሰበር ያስከትሊለ ሙሽራ ቅጠልችና ግነደ ተሰንጥቀው ሲፈተሹ ትልችና ዓይነ ምዴራቸው 
ይታያሌ። 
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ትልች ታዲጊ ቅጠልች ውስጥ ከገቡ በኋሊ የተጠቀሇለት ቅጠልች ሲዘረጉ በመስመር 
የተዯረዯሩ ቀዲዲቆች (Widow Holes) የመጀመሪያ ጥቃት ጠቋሚ ምሌክቶች(ግራ)ሙሽራ 
ቅጠልች ተሰንጥቀው ሲፈተሹ ትልችና ዓይነ ምዴራቸው (መሀሌና ቀኝ) 

7.3 መከሊከያ/መቆጣጠሪያ ዘዳዎች 

1. ባህሊዊ መከሊከያ 

 የዘር ወቅት ከመዴረሱ 2 ወራት በፊት (Closed Season) የተክልችን ቅሪት ከማሳ 
ውስጥ ማስወገዴ የተባዩን ወረራ በ90% ይቀንሳሌ፡፡ 

 አፈሩን ጠሇቅ አዴርጎ በማረስ ኩብኩባውን ሇፀሐይ ማጋሇጥ፣ 
 ዝናብ እንዯጀመረ አስቀዴሞ መዝራት 
 የሰብሌ ፈረቃን መጠቀም ምሳላ በቆል ወይም ማሽሊን ከጥራጥሬ /ቦሇቄ/ ወይም ከሥራ 

ስር ተክልች ጋር ማፈራረቅና መዝራት፣ 
 ሰብሌን በስብጥር መዝራት ምሣላ፡- ከሊም አተር ጋር፣ 
 በአንዴ አካባቢ በአንዴ ጊዜ ዘር መዝራት 
 በመጀመሪያው 6 ሳምንታት የተጠቁና ሙት ሌብ ምሌክት ያሳዩ ሁለንም ተክልችን እየነቀለ 

ማስወገዴ 
 አማራጭ አስተናጋጅ ተክልችንና አረሞችን ማስወገዴ፣ 

2. ኬሚካሊዊ መቆጣጠሪያ 

ተክልች ከመሬት የጉሌበትን ቁመት ያህሌ ሲያዴጉና ተክልች ከ6—7 ቅጠልች ሲያወጡ በተሇይ 
በቅጠልች ሊይ 10% ያህለ በቅጠልች ሊይ የሚታይ ጉዲት ከዯረሰባቸው ከተመሇከቱት ፀረ 
ነፍሳት ውስጥ የተገኘውን 10-15 ኪግ በሄክታር በ2-3 ሳምንታት ሌዩነት በእጅ እየቆነጠሩ 
በሙሽራው ውስጥ መጨመር 

 ሳይፐርሜትሪን 1% ሽርክት  
 ኢንድሶሌፋን 1% ወይም 3% ሽርክት 
 ኢንድሶሌፋን 4% ደቄት 
 ዱያዚኖን 5% 
 ካርቦፉራን 4% ሽርክት 
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የበቆል አገዲ ቆርቁር መቆጣጠሪያ ሽርክት ፀረ ነፍሳት ኬሚካሌ አጠቃቀም አዯራረግ 
(Granule application) 

የሰብለ ዘር ከበቀሇ ከ4—6 ሳምንታት ባሇው ጊዜ ከሚከተለት ፀረ ነፍሳት ኬሚካሌ ውስጥ 
የተጠቀሰውን መጠን በ200—800 ሉትር ውኃ በጥብጦ በአንዴ ሄክታር ማሳ ሊይ በ10-15 ቀናት 
ሌዩነት መርጨት 

 ኢንድሶሌፋን 35% ፈሳሽ 2.0 ሉትር በሄክታር 
 ካርባሪሌ 85% ደቄት 1.50 ኪ/ግ በሄክታር 
 ዳሌታሜትሪን ዳሲስ 25% E.C በውኃ የሚበጠበጥ ፈሳሽ 2 ሉትር በ1 ሄክታር 

7.4 የበቆል በሽታዎች 
 

በበቆል ሊይ የሚከሰቱ በሽታዎች ብዙ ሰሆኑ ክሰተታቸው እና የሚያዯረሱት ተፅእኖ/ጥቃት 
ሌሇያይ ይችሊሌ፡፡ ዋና ዋና የበቆል በሽታዎች በፋንጋስ ተህቃሳት የሚመጡ እንዯ ግሬይ ሉፍ 
ስፖት (Gray leaf Spot (Cercospora zeae-maydis) ፣ ታረሲካም ሉፍ ብሊይተ 
(Turcicum Leaf Blight (TLB) (Exserohilum turcicum) ፤ ኮመን ረስት (Common Rust 
Puccinia sorghi) እና ሜይዝ ሇታሌ ኒክሮሲስ (Maize lethal necrosis disease (MLND) 
ናቸው ፡፡በአጠቃሊይ በበቆል ሊይ የሚከሰቱትን በሽታዎችን ሇመከሊከሌ እና መቆጣጠር 
የሚከተለትን ተግባሮችን ማከናወን ያሰፈሌጋሌ፡፡ 

 ንፁህ ዘር መጠቀም ወይም በፀረ-ፈንጋስ የተሇወሰ ዘር መጠቀም 
 ተገቢ የማሳ አዘገጃጀት በመከሇትሌ ማሳ ማፅዲት እና  
 በአንፃራዊነት በሽታውን የሚቋቋሙ ዝራያዎችን /በቅርብ ጊዜ የተሇቀቁ የቦቆል 

ዝርያዎችን/ መጠቀም 

የበቆል ገዲይ ቫይረስ (Maize lethal necrosis disease (MLND) በሽታ፣  



12 

 

ይህ በሽታ የተሇያዩ ቫይረሶች ጥምረት የሚከሰት ስሆን በዋናነት ሞይዝ ክ ልሮቲክ ሞትሌ 

ቫይረስና (maize chlorotic mottle virus) (MCMV) ከሹገር ኬን ሞዛይክ ቫይረስ 

(Sugarcane mosaic Virus (SCMV) ወይም መይዝ ስትርክ ቫይረስ (maize Streak Virus 

(MSV) ሲዋሄደ መይዝ ላታሌ ነክሮሲስ ቫይረስ በሽታ (Maize Lethal Necrosis Disease 

(MLND) ይከሰታ፡፡ 

ስሇዚህ የበቆል ገዲይ ቫይረስ ላልች የቫይረስ በሽታ አይነቶች ቢኖሩም በዋናነት የክስተቱ 

መንስኤ የመይዝ ክልሮቲክ ሞትሌ ቫይረስ ነው፡፡ 

የበሽታውምሌክቶች ፣ 

    -  በሽው በሰብለ የተሇያየ ዕዴገት ዯረጃ ሊይ ሉከሰት ይችሊሌ ፡፡ 

- በተሇይ የሰብለ ዕዴገት ጉሌበት አካባቢ ሊይ ሉዯርስ በሽታው በመጀመሪያ የሊይኞቹን 

ቅጠልች በማጥቃት ወዯ ቢጫነት እንዱቀየር የሚያዯርግ ሲሆን ከጊዜ በኃሊ ከቅጠለ 

መሃከሇኛ አካፋይ ጀምሮ ወዯ ቅጠለ ዲር በመስፋት፡- 

- ቅጠለን ወዯ ቡናማ ቀሇም በመቀየር እንዯ ዯርቅ ያዯርጋሌ፡፡ 

- የመዴረቁ ሁኔታ ወዯ ታችኞቹ ቅጠልች ይዛመታሌ፡፡ 

- በመቀጠሌ አገዲውን አንጓው ወዯ ቡኒ ቀሇም ይቀየራሌ፡፡ 

- በሽታው በመጀመሪያ የሊይኛውን የቅጠሌ ክፍሌ ብቻ በማጥቃት ወዯ ቡናማ ቀሇም 

እንዱቀየር የሚያዯርግ ሲሆን ሰብለ እየዯረሰ ሲመጣ ግን የበቆልውን ራስ ፍሬ አሌባ 

እንዱሆን ያዯርጋሌ፡፡ 

-  የበሽታውን ምሌክት ሇመሇየት አጠራጣሪ በሚሆንበት ጊዜ ወዯ አምቦ ዕፅዋት ጥበቃ 

ሊብራቶሪ መሊክና ምንነቱን ማረጋገጥ ሇቀጣይ የቁጥጥርና መከሊከሌሥራ ከፍተኛ 

አስተዋፅኦ ያዯርጋሌ፡፡ በማሳዯ ዯረጃ የበሽታው ክስተት ከታች በስዕለ የሚያሳየውን 

ምሌክት ይመስሊሌ፡፡ 
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ሥዕሌ 2. በበቆል ገዲይ ቫይረስ በሽታ ሙለ በሙለ የተጠቃ በቆል ማሳ 

የበሽታው መተሊሇፊያ መንገድች፣ 

1- በሽታው በተሇያዩ የነፍሳት ተባይ አይነቶች ማሇትም ትሪኘስ/ ክሽክሽ፣ ቢትሌስ አገዲ 

ቆርቁር ወዘተ መተሊሇፍ ይችሊሌ፡፡ 

2- በተወሰነ ፐርሰንትም ቢሆን በዘርም መተሊሇፍ እንዯሚቸሌ መረጃዎች ያመሇክታለ፡፡ 

3- የበቆል አካሌ በተሇያዩ የእርሻ ሥራዎች/ ሰውና የእንስሳት ንክኪ ሇቆስሌ ሇበሽታው 

አምጪ ህዋስ መግቢያ በር ይከፍትሇታሌ፡፡ 

4- የእርሻ መሣሪያዎችም ሇቫይረሱ መተሊሇፊያ መንገዴ ይከፍታሌ፡፡  

    

የበሽታው መቆጣጠሪያና መከሊከያ መንገድች ፣ 

- ከበሽታው ነጻ መሆኑ የተመሰከረሇት ንጹህ ዘር መጠቀም፡፡ 

- የበቆል ሰብሌ በበሽታው ከቀጣይ በምንም መንገዴ ማዲን አይቻሌም፡፡ 

- ያሇው አንዴና ዋነኛው አማራጭ ሰብለን ነቅል አንዴ ቦታ ሊይ ማከማቸትና ማቃጠሌ 

ነው፡፡ 
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- የማናቸውም የበቆል ቫይረሶች ምሌክት የታየበትን በቆል ነቅል አንዴ ቦታ ስብስቦ 

ማቃጠሌ፡፡ 

- በአጠቃሊይ በቆል ማሳ ሊይ የሚከሰቱትን መጣጭ ነፍሳትተባዮችን ተገቢና በወቅቱ 

የተመዘገቡ ፀረ ተባዮችን በመጠቀም መከሊከሌ፡፡ 

- አሣች በሽታ ሇሚያስተሊሌÕ ተባዮች መጠጊያ ሉሆኑ ስሇሚችለ የበቆል ማሳ ከአረሞች 

ነጻ ማዴረግ ፡፡ 

- ሰብሌን ማፈራረቅ ቢያንስ ከሁሇት እስከ ሶስት የሰብሌ ዘመን በበቆል ምትክ ላልች 

ሰብልች እንዯ ጥራጥሬ፣ ዴንች፣ሽንኩርትና ላልች የአትክሌት ዘሮችን መጠቀም፡፡ 

- ፍግ፣ ብስባሽና ማዲበሪያ በመጨመር የሰብልችን የበሽታ መቋቋም አቅም መገንባት፡፡ 

8. የሰብሌ አመራረት ስርዓት (cropping system) 

8.1 ሰብሌ ፈረቃ (crop rotation) 
የሰብሌ ፈረቃ በአንዴ መሬት ሊይ የሚዘራን ሰብሌ በአንዴ ወይም ሁሇት ወቅት በላሊ ሰብሌ 

መቀየር ማሇት ነው፡፡ የአፈር ሇምሇትን ሇመጠበቅ፣ አፈር ወሇዴ በሽታዎችን እና ነፍሳት 

ተባዮችን እንዱሁም አስቸጋሪ አረሞችን ሇመከሊከሌና ምርትን ሇማሳዯግ ጠቃሚ ነው፡፡ ከበቆል 

ሰብሌ ጋር የጥራጥሬ ሰብልችን ማፈራረቅ በአፈር ውስጥ የናይተሮጂን መጠን ስሇሚጨምር 

በቆልን ከሐበሻ ሱፍ ፣ሰሉጥ፣ እርግብ አተር፣ ሇውዝና ቦልቄ እንዱሁም የሊም አተር 

እንዱሁም ጥጥ ጋር ማፈራረቅ አስፈሊጊ ነው፡፡ 

8.2. የሰብሌ ስብጥር (Intercropping) 
ይህ የሰብሌ ሌማት ዘዳ ሁሇትና ከዚያ በሊይ ሰብልችን በአንዴ ማሳ ሊይ በተመሳሳይ ጊዜ 
ውስጥ ማምረት ማሇት ሲሆን የአመራረት ስሌቱም አንዴ ሰብሌ ከተዘራ በኋሊ ወይም 
በሚዘራበት ወቅት ላሊ ሰብሌ ወይም ሰብልች ጣሌቃ በማስገባት የሚከናወን ተግባር ነው፡፡ በቂ 
እርጥበት በሚኖራቸው የቆሊማና ዯረቅ አካባቢዎች በቆል ከቦልቄ፣እርግብ አተር ፣ሇውዝ ፣ሊም 
አተር ፣ሰሉጥ እና የመሳሰለት ሰብልች ጋር ሉሇማ ይችሊሌ፡፡  

9. የምርት አሰባሰብ እና ዴህረ ምርት አያያዝ 
በቆል ሇመሰብሰብ የሚዯርስበት ወቅት እንዯ ዝርያውና አካባቢያዊ ሁኔታ ቢሇያይም በእርጥበት 

አጠርና ቆሊማ አካባቢዎች ግን ፈጣንና ዴርቅን መቋቋም የሚችለ ዝርያዎች ብዙ ጊዜ 

ሇመዴረስ የሚፈጅባቸው አማካይ ጊዜ ከ90-120 ቀናት ነው፡፡ በቆል ከፍሬው አናት ሊይ ጥቁር 

ነጥብ ካሳየ ወይም ከዯረቀ በኋሊ ሉሰበሰብ ይችሊሌ፡፡ በቆልን ሇመሰብሰብ በሰው ጉሌበት 
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በማጭዴ ወይም መሰብሰቢያ ማሽን መጠቀም ይቻሊሌ፡፡ በመሰብሰቢያ ማሽን ተሰብስቦ የሚወቃ 

ከሆነ በማሳ ሊይ እያሇ በዯንብ መዴረቅ ይኖርበታሌ፡፡ በቆል ረዘም ሊሇ ጊዜ ሇመቆየት እንዱችሌ 

ተወቅቶ ወዯ ጎተራ ከመግባቱ በፊት የርጥበት መጠኑ ከ12-14 በመቶ ዝቅ ማሇት አሇበት፡፡

በቆልን በተባይ ሳይበሊሽ ሇማቆየት አየር የማያስገቡ ባሇ ሶስት ዴርብ የፕሊስክ ከረጢቶችን 

መጠቀም የሚቻሌ ሲሆን በጎተራ የሚጠራቀም ከሆነ ጎተራው ከተባይና ከማንኛውም ዓይነት 

ቆሻሻ የጸዲ፣ ንፁህና ዯረቅ መሆን አሇበት፡፡ 

 


