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I. የቆሊ ጥራጥሬዎች 

1. መግቢያ 
የቆሊ ጥራጥሬ ሰብልች በአገራችን ከፌተኛ ጠቀሜታ ካሊቸው የምግብና የኤክስፖርት ሰብልች ውስጥ 
ይመዯባለ፡፡ የቦልቄ፣ አኩሪ አተርና የማሾ ሰብልች በሚይዙት ማሳ ረገዴ ከአጠቃሊይ የጥራጥሬ 
ሰብልች 21.68 በመቶ የሚሸፌኑ ሲሆን በምርት ረገዴም ሶስቱ ሰብልች ብቻ 22.2 በመቶ ይዯርሳሌ፡፡ 
ላልች የቆሊ ጥራጥሬች ማሳ ሽፊን እና ምርት ሲጨመር የቆሊ ጥራጥሬ ሰብልች አስተዋፆ አጅግ የጎሊ 
ሉሆን እንዯሚችሌ መመሌከት ይቻሊሌ ፡፡ በ2012 የመኸር ወቅት የምርት ግምገማ የማሾ፣ አኩሪ 
አተርና የቦሇቄ ሰብልች 338,995.20 ሄ/ር ማሳ የሸፇኑ ሲሆን በምርት ረገዴ 6,669,213.66 ኩንታሌ 
ምርት ሇመሰብሰብ ተችሎሌ (ምንጭ ማስኤ፣ 2012)፡፡  
የቆሊ ጥራጥሬ ሰብልች በእርጥበት አጠር አካባቢ የሚገኘውን አነስተኛ እርጥበት በመጠቀም የተሸሇ 
ምርት የሚሰጡና ሇምግብና ስነ ምግብ ዋስትና የጎሊ አስተዋፆ የሚያበረክቱ ናቸው፡፡ በተጨማሪም 
በቆሊማ አካባቢዎች የሚገኘው ሰፉ ማሳ ወዯ ሌማት በማስገባት የአርሶ አዯሩንና የአገራችንን 
ተጠቃሚነት ሉያጎሇብቱ ይችሊለ፡፡ ከገቢ አንፃር የቆሊ ከጥራጥሬ ሰብልች የሚገኘው ገቢ እጅግ በጣም 
ከፌተኛ ሲሆን ሇአምራቹም ጥሩ ገቢ የሚያስገኝ ነው፡፡ በወጭ ንግዴ ረገዴ የጥራጥሬ ሰብልች ከቡናና 
ቅባት ሰብልች ቀጥሇው 3ኛውን ከፌተኛ የውጭ ምንዛሪ የሚያስገኙ ሲሆን የቦልቄ አኩሪ አተርና የማሾ 
ዴርሻ እጅግ የጎሊ ነው፡፡  

2. የፒኬጁ ዓሊማና ግብ 

ዓሊማ 

 በእርጥት አጠር አካባቢዎች ተዯጋግመው የሚከሰቱ የምርትና ምርታማነት ማነቆዎችን 
በመቋቋም የቆሊ ጥራጥሬ ሰብልችን በማምረት የምግብና ስነ ምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ፤ 

 አዲዱስ ቴክልጂዎችን እና አሰራሮችን ሇአርሶ/ ከፉሌ አርብቶ አዯሩ ተዯራሽ በማዴረግ 
በእርጥበት አጠር አካባቢዎች በውጭ ገበያ ተፇሊጊ የሆኑ የቆሊ ጥራጥሬ ሰብልችን በጥራት እና 
በስፊት በማምረት የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ሇማሳዯግ፤ 

 በየዯረጃው ያለ የግብርና ሌማት ባሇሙያዎች፣ የሌማት ጣቢያ ሠራተኞችን ከተሻሻለ የቆሊ 
ጥራጥሬ ሰብልች አመራረት ዘዳዎችና ቴክኖልጂዎች ጋር በማስተዋወቅ ሇአርሶ አዯሩ 
ያሌተቋረጠ ክትትሌና የሙያ ዴጋፌ ማዴረግ እንዱችለ አቅም ሇመገንባት፤ 

የፒኬጁ ግቦች  

 ሇእርጥበት አጠር አካባቢዎች ተስማሚ የሆኑ የቆሊ ጥራጥሬ ቴክኖልጂዎችና አሰራሮች ሇአምራቹ 
ተዯራሽ ሆነዋሌ፤ 

 በተሻሻለ የአመራረት ዘዳዎችና ቴክኖልጂዎች በመታገዝ ከፌተኛ የቆሊ ጥራጥሬ ምርት 
ተመርቷሌ፤  

 ሇአግሮ ፏሮሰሲንግ ኢንደስትሪ በግብዓትነት የሚውለ የጥራጥሬ ሰብልችን በዓይነት በመጠንና 
በጥራት ቀርቧሌ፡፡  

 በጥራጥሬ ሰብልች ሇሃገር ውስጥና ሇውጭ ገበያ በጥራትና በብዛት ተመርቷሌ፡፡ 
 በእርጥበት አጠር አካባቢዎች ከቆሊ ጥራጥሬ ሰብልች ጋር ተያይዘው ያለ ወሳኝ የምርትና 

ምርታማነት ማነቆዎች ተፇተዋሌ፤ 
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3. ፒኬጁ አስፇሊጊነት 
 የጥራጥሬ ሰብልች ሇአገር ውስጥም ሆነ ሇወጭ ገበያ ያሊቸው አስተዋፅኦ ከፌተኛ በመሆኑ፤  
 የተሻሻለ አሰራሮችና ቴክኖልጂዎችን በማስተዋወቅና ምርትና ምርታማነትን በማሳዯግ አርሶ ዯሩንና 

አገራችንን ተጠቃሚ ስሇሚያዯርግ፡፡  
 የተሻሻለ አሰራርና ቴክኖልጂዎችን በአርሶ/ከፉሌ አርብቶ አዯሩ እንዱሰርፅ ተከታታይ የሆነ ምክርና 

ክትትሌ ማዴረግ ተገቢ በመሆኑ፡  
 በዘርፈ ከሚንቀሳቀሱ የምርምርና የተሇያዩ አጋር ተቋማት ጋር በመስራት በጥራጥሬ ሰብልች 

ሌማት የሚስተዋለ የክህልት፣ክፌተቶችን መሙሊት፤  
 የምግብና ስነ ምግብ ዋስትና በማረጋገጥ ጤናማ አምራች ማህበረሰብ ሇመፌጠር፤  
 በቆሊማ አካባቢዎች ያሇውን የሰብሌ አመራረት ስርዓትን በማሻሻሌ የአፇር ሇምነት ሇማዲበር፣ 

የተባይ ዑዯትን ሇማቋረጥ፣ ዘሊቂ የሆነ የሰብሌ ሌማት እንዱኖር ከፌተኛ ሚና የሚጫወቱ 
በመሆኑ፤  

4. የአፇርና ውሀ ማሰባሰብና አጠቃቀም 
አብዛኞቹ የቆሊ ጥራጥሬ ሰብልች በዝናብ የሚሇሙ ቢሆኑም የዝናብ እጥረት ባሇባቸው አካባቢዎች 
በተሇይም የውሀ አማራጩ ወይም መስኖ ካሇ ቅርንጫፌ በሚያወጡበት ወቅት፣ በእዴገት ወቅት፣ እና 
በፌሬ መሙሊት በቂ ውሀ ይፇሌጋሌ፡፡  

የዝናብ መጠን በጣም አነስተኛ በሚሆንባቸው አካባቢዎች ሇዯጋፉ መስኖ የተሇያዩ የዝናብ ውሀ 
ማሰባሰቢያና ማቆሪያ ዘዳዎችን በመጠቀም እርጥበት ማቆየት የሚያስችለ ስራዎችን ማዘጋጀት 
ይገባሌ፡፡ የተሇያዩ የማሣ ውስጥ እርጥበት ማሰባሰቢያ ቴክኖልጂዎችን/In-situ or Micro Catchment 
Water Conservation Techniques/ የሆኑትን በሰብሌ ማሳ ቦይ ውሀ መከተር /Tied Ridging/፣ 
ከትናንሽ ተፊሰስ በማሳ ሊይ የውሀ ማሰባሰብ ቴክኖልጂዎች/On Farm Micro Catchment Water 
Harvesting Technologies/ እና በዴንጋይና በተረፇ ሰብሌ የሚሰሩ መስመሮች እና የአፇርና የዴንጋይ 
እርከኖች/Stone Lines, Trash Lines & Earthen Bunds/ መጠቀም ያስፇሌጋሌ፡፡ ከዚህም 
በተጨማሪ በባህሊዊ መንገዴ በአንዲንዴ አካባቢዎች የሚጠቀሙበት ዘዳ እንዯ የጎርፌ ውሃ ማሰባሰብ 
እና ወንዝ በመጥሇፌ ተጨማሪ የውሃ ፌሊጎትን ማሟሊት ይቻሊሌ፡፡ 

 

የመስኖ ዘዳ  

ሰብልቹ በመስኖ በምናሇማበት ወቅት ወይም ዯጋፉ መስኖ በመጠቀም በምናሇማበት የሚመጥናቸው 

የመስኖ ዘዳ የቦይ የመስኖ (ridge and furrow) ፣ የማጥሇቅሇቅ (flood) እና የማሽን ርጭት 

(raingun)፣ አሰጣጥ ዘዳዎች ናቸው፡፡ እዝሌ 
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II. ቦልቄ Common bean/ Haricot bean (Phaseolus vulgaris 
L.) 

1. መግቢያ 
ቦልቄ ከቆሊ ጥራጥሬ ሰብልች አንደ ሲሆን በኢትዮጵያ በተሇይ በሞቃታማ ቦታዎች በስፊት የሚመረት 
ሰብሌ ነው፡፡ ይህ የጥርጥሬ ሰብሌ በሃገሪቱ የውጪ ምንዛሬ ከሚያሰገኙት የሰብሌ ዓይነቶች ውስጥ 
ዋነኛው ነው:: በማዕከሊዊ ስታቲስቲክስ 2012 ዓ.ም መረጃ መሠረት በመኸር ቦልቄ ከ2.2.ሚሇዮን በሊይ 
አርሶ አዯሮች በ280,835 ሄክታር መሬት ሊይ  4,855,053.1 ኩንታሌ እየተመረተ የሚገኝ ሰብሌ 
ሲሆን፤ አገራዊ አማካይ ምርታማነቱም 17.29 ኩ/ሌ በሄ/ር ነበር፡፡ ነገር ግን በሞዳሌ አርሶ አዯሮች 
ዘንዴ አስከ 32 ኩ/ሌ በሄ/ር ምርት ማምረት እንዯሚቻሌ ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም ሇቀጣዮቹ 10 
አመታት ምርታማነትን በማሳዯግ በመጨረሻው የዕቅዴ ዘመን ወዯ 8,969,300 ኩ/ሌ ሇማሳዯግ ግብ 
ተጥሎሌ፡፡  
ሰብለ የሚበቅሌባቸው አካባቢዎች በኦሮሚያ ክሌሌ ምስራቅ ሸዋ ዞን፣ ምዕራብ አርሲ፣  አርሲ፣ ጉጂ፤ 
ቦረና፤ ምዕራብ ወሇጋ፤ ኢለባቦር፤ ባላ፤ ምዕራብና ምስራቅ ሏረርጌ፣ በአማራ ክሌሌ ዯቡብ ወል፤ 
ሰሜን ሸዋ፤ ምስራቅ ጎጃም፤ ምዕራብ ጎጃም፤ ዯቡብ ጎንዯር፤ በዯቡብ ብ/ብ/ሕ/ ክሌሌ ሲዲማ፤ ወሊይታ፤ 
ጋሞጎፊ፤ ዲውሮ፤ ስሌጤ፤ ጉራጌ፤ ሸካ፣ ኮንታ፤ ጌዱዮ፤ ሀሊባ፤ ከምባታ ጠምባሮ፤ ሀዱያና የሰገን 
ህዝቦች አካባቢ እና በቤንሻንጉሌ ጉሙዝ ክሌሌ ዯግሞ ካማሺ፤ መተከሌ፤ አሶሳ ዞኖች ይበቅሊሌ፡፡ በአየር 
ንብረት እና ተያያዥ የሆኑ ችግሮችን በዘሊቂነት በመፌታት ከሰብለ ሉገኝ የሚችሇውን አገራዊ ጠቀሜታ 
ማሳዯግ ይገባሌ፡፡ በዚህ መሰረት የፒኬጅ ጥንቅር ወስጥ የቦልቄን ምርትና ምርታማነትን ይበሌጥ 
ሇማሳዯግ የሚያስችለ ዘዳዎች ተካተዉ ቀርበዋሌ፡፡ 

2. የቦልቄ ዋና ዋና ጥቅሞች 

2.1 ሇወጪ ገበያ 
 ቦልቄ ሇውጪ አገር ከሚቀርቡት የቆሊ ጥራጥሬ ሰብልች የመጀመሪያዉን ዯረጃ የያዘ ሰብሌ 

ነዉ፡፡   

 በ2012 ዓ.ም ሇውጭ ገበያ ከቀረበው  156,970.3 ቶን የቦልቄ ምርት ግብይት 
100,707,766..50 የአሜሪካ ድሊር አገራችን እንዲገኘች ከንግዴ ሚኒስቴር የተገኘ መረጃ 
ያሳያሌ፡፡ 

 ሇአምራች አርሶ/ ከፉሌ አርብቶ አዯሮች የገቢ ምንጭ ነው፡፡  
 በእሴት ጭመራ ሂዯት ውስጥ ሇበርካታ ዜጎች (በተሇይ ሇሴቶችና ወጣቶች) የሥራ ዕዴሌን  

ይፇጥራሌ፡፡ 

2.2 ሇምግብነት 
 ሰብለ በአጭር ጊዜ የሚዯርስ በመሆኑ ሇምግብና ስነ ምግብ ዋስትና ያሇው ጠቀሜታ የጎሊ 

ነው፡፡  
 ከፌተኛ የፕሮቲን ይዘት ስሊሇዉ የተመጋቢዉን የፕሮቲን ፌሊጎት በሟሟሊት በኩሌ ጠቃሚ 

ዴርሻ አሇዉ፡፡ ከ100 ግራም ዯረቅ ቦልቄ 21.5 ግራም ፕሮቲን ይገኛሌ፡፡.በአነስተኛ መጠን 
የሚገኙ ንጥረ ነገሮች መጠን ይዘት ብረት ከ70 እሰከ 86 PPM ፤ ዚነክ ከ31 እስከ 
42PPM በመጠነኛ ዯረጃ  ይዟሌ፡፡ 

 በአገር ዉሰጥ ቦልቄ በንፌሮ መሌክ ከማሽሊና ከበቆል ጋር ተዯባሌቆ ሇምግብነት ያገሇግሊሌ፡፡ 
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 ሳምቡሳ፣ ሾርባ፣ ሰሊጣ፣ በክክና በሽሮ መሌክ  በመስራት ሇምግብነት መጠቀም ይቻሊሌ፡፡ 
 በአግሮ-ኢንደስትሪዎች ውስጥ በሚመረቱ አሌሚ ምግቦች እና ላልች የምግብ አይነቶች 

ውስጥ እንዯ ዋነኛ አካሌ በመሆን ያገሇግሊሌ፡፡ 
 የቦልቄ ተረፇ ምርት ሇከብቶች መኖነት ይዉሊሌ፡፡ 

2.3 ሇእንሰሳት መኖነት  
የቦሇቄ ተረፇ ምርት (ገሇባ) 7 ፏርሰነት ፕሮቲን እና ከፌተኛ ንጥረ-ነገር ያሇው ከመሆኑ ባሻገር ዝቅተኛ 

የአሰር (Fiber) መጠን ያሇው በመሆኑ ሇእንሰሳት መኖነት መጠቀም ከእንሰሳት እርባታ ከፌተኛ ጥቅም 

ማግኘት ይቻሊሌ፡፡  

2.4 የአፇርን ሇምነት ሇመጠበቅ 
 ከተሇያዩ አዝርዕቶች ጋር ሲዘራ አፇርን የማሻሻሌ ብቃት አሇዉ፡፡  

 ቦልቄ ናይትሮጂን የተባሇዉን ጠቃሚ ንጥረ-ነገር ወዯ አፇር የመጨመር ችልታ ስሇአሇዉ 
ተከትሇዉ ሇሚዘሩት አዝርዕቶች ከፌተኛ ጠቄሜታ አሇዉ፡፡ 

 የቦሇቄ ሰብሌ ቅጠለን የማርገፌና በአጭር ጊዜ የመበስበስ ባህሪ ስሊሊቸው የአፇርን ሇምነትን 
ያዲብራሌ፡፡ 

 የሰብሌ አመራረት ስርዓትን በማሻሻሌ የአፇር ሇምነት ሇማዲበርና ዘሊቂ የሆነ የሰብሌ ሌማት 
እንዱኖር ከፌተኛ ሚና ይጫወታሌ፤  

 በማሳ ሊይ በሚያስቀረው ብስባሽ ውስጥ የተሇያዩ ንጥረ ነገሮች ስሇሚኖሩ የሰው ሰራሽ 
ማዲበሪያ መጠን እንዱቀንስና የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ሇአርሶ አዯሩ ያረጋግጣሌ፤ 

2.5 እንዯ ዋስትና ሰብሌ/Catch Crop 
ዝናብ በሚያጥርባቸው አካባቢዎች ከብዕር ሰብልች የተሻሇ የዝናብ እጥረትን የመቋቋም ችልታ 
ስሊሇው እና አጭር የመዴረሻ ወቅት ስሇሚፇሌግ እንዯ አማራጭና የዋስትና ሰብሌ ከመሆን 
ባሻገር ቆሊማ የሀገሪቱ ክፌልችን ሇማሌማት ከፌተኛ ሚና የሚጫወት ሰብሌ ነው፡፡  

3. ሰብለ የሚመረትባቸው ስነ-ምህዲሮች 

3.1 ከባህር ጠሇሌ በሊይ ከፌታ 
ቦልቄ ከባህር ጠሇሌ በሊይ ከ850-2000 ሜትር ከፌታ ሊይ በጥሩ ሁኔታ ማምረት ይቻሊሌ፡፡ እጅግ ዝቅ 
ያሇ ከፌታ ያሊቸዉ አካባቢዎች ከፌተኛ ሙቀት ሰሊሇ ሇቦልቄ አበባ መዲቀሌና ፌሬ ማፌራት ተስማሚ 
አይዯሇም፡፡ ከፌተኛ ከፌታ ባሇባቸዉ አካባቢዎቸ ዘገምተኛ እዴገት ስሇሚኖር እና ቦልቄ ዉርጭ 
ስሇሚያጠቃው አይስማማዉም፡፡ 

3.2 የአየር ሙቀት 
ቦልቄን ሇማምረት የአካባቢ ሙቀት ዝቅተኛና ከፌተኛ መጠን ከ10-30 ዱግሪ ሴንቲግሬዴ ሲሆን 
በእርጥበት አጠር አካባቢዎች በጣም ተስማሚ የሆነው የሙቀት መጠን ግን በአማካይ 18-30 ዱግሪ 
ሴንቲግሬዴ ነው፡፡   
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3.3 የዝናብ መጠን 
ቦልቄ ዴርቅን የመቋቋም አቅም ቢኖረዉም በተሇይም ሰብለ በሚያብብትና ቋቢያው (Pod) በሚሞሊበት 
ጊዜ በቂ እርጥበት ያስፇሌገዋሌ፡፡ 
ዓመታዊ የዝናብ መጠናቸዉ በአማካኝ 550-1100 ሚ.ሜ የሆኑ አካባቢዎች ሇቦልቄ ተስማሚ ናቸዉ፡፡ 
ነገር ግን ከ400 ሚ.ሜ በታች የሚሆን ዝናብ በሚያገኙ አካባቢዎች የሰብለ አበባ ከማርገፌም በሊይ 
ሇበሽታ ክስተት መንስኤ ይሆናለ፡፡ 

3.4 የአፇር ዓይነት  
 ቦልቄ በተሇያዩ የአፇር አይነቶች ሊይ የሚመረት ሲሆን ከላልች ሰብልች ጋር ሲነፃጸር 

ሇምነት በላሇዉ አፇር ሊይ ሉመረት ይችሊሌ፡፡  
 በአጠቃሊይ ከቀሊሌ አሸዋማ እስከ የሸክሊ አፇር ፀባይ ባሊቸዉ የአፇር አይነቶች ሊይ 

መብቀሌ ሲችሌ በተሇይ ዯሇሊማ አፇር የበሇጠ ይስማማዋሌ፡፡ ነገር ግን ዉሃ የሚቋጥር 
ኮትቻ አፇር ሊይ በሚመረትበት ጊዜ ትርፌ ዉሃን በቢቢኤም ማንጠንፇፌ ካሌተቻሇ ስሩ 
በቀሊለ ሰሇሚበሰብስና በስር አበስባሽ በሽታ ስሇሚጠቃ ዉጤቱ ዝቅተኛ ይሆናሌ፡፡ 

 አሲዲማ አፇር አይስማማዉም፡፡ ቦሇቄ ከ 5.5 አስከ 7.5 የአፇሩ ጣዕም (ፑ.ኤች) 
የሚበቅሌ ቢሆንም ሇጥሩ ምርታማነት ከ6.5 እስከ 7.0 ቢሆን ይመረጣሌ፡፡  

 የውሃ መያዝ አቅማቸው አነስተኛ በሆነና 7.5 በሊይ የአፇር ጣዕም ባሊቸው የአፇር 
አይነቶች ሇምሳላ አሸዋማ እና ከፉሌ ጨዋማ አካባቢዎች የአፇር ሇምነቱን ሇማዲበር 
አስፇሊጊ የሆኑ የአፇር ሇምነት ማሻሻያ ዘዳዎችን መጠቀም ተገቢ ነው፡፡  
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4. በምርት ሊይ የሚገኙ ዝርያዎች 
ሠንጠረዥ 1፡-በኢትዮጵያ የዝርያ ምዝገባ ስርዓት ሇምግብና ሇውጭ ገበያ የተሇቀቁ የቦሇቄ ዝርያዎች 

ተ.ቁ የዝርያዉ 
ስም 

ተስማሚ 
ከፌታ 

የዝናብ 
መጠን 
(ሚ.ሜ) 

ሇመዴረስ 
የሚያስፇ
ሌገዉ 
ቀናት 

የዝርያው ፊይዲ የዘር ቀሇም የአበባ 
ቀሇም 

ምርታማነት 
(ኩንታሌ በሄከታር) 

የተሇቀቀበ
ት ዓ.ም. 

መስራች 
ዘር 
አራቢ 
ማዕከሌ 

ተስማሚ ማብራሪያ 

በምርምር 
ማሳ 

በገበሬ 
ማሳ 

1 
ዋበሮ 

1600-
1950 

550-
650 

110  የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም 

ነጭ ነጭ 17-31 16-21 2018 ሲናና 

ጎሮ፣ ጊኒር 
ድልመና፣ በርበር 
እና ተመሳሳይ 
አካባቢዎች 

መነሻ ዘር/ አዲቃይ 

2 ጎቡ  
1600-
1950 

550-
650 

108 የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም 

ቀይ 
ነጣ 
ያሇ 
ቢጫ 

21-24 15-21 2018 ሲናና 

ጎሮ፣ ጊኒር 
ድልመና፣ በርበር 
እና ተመሳሳይ 
አካባቢዎች 

መነሻ ዘር/ አዲቃይ 

3 ድዮ 
1600-
1950 

550-
650 

106 የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም 

ነጭ 
ዥንጉርጉር 

የወይን
ጠጅ 

18-23 15-20 2018 ሲናና 

ጎሮ፣ ጊኒር 
ድልመና፣ በርበር 
እና ተመሳሳይ 
አካባቢዎች 

መነሻ ዘር/ አዲቃይ 

4 ሲኪያ 
 1300-
1900 

 500-
1100 

 75-90  ከፌተኛ ምርት 
የሚሰጥ የቅጠሌ 
በሽታ መቋቋም 

 ቀይ  ነጭ 25-31  18-27  2017 ሀዋሳ 
 ቆሊማ የዯቡብ ክሌሌ 
እና ተመሳሳይ ሰነ-
ምህዲር 

መነሻ ዘር/ አዲቃይ 

5 ፇጠነች 
 1300-
1900 

 500-
1100 

 75-90  ቀዯሞ የሚዯርስ 
እና ዴርቅን 
የሚቋቋም  

 ነጭ 
ዥንጉርጉር 

  ነጭ 26  20  2017 ሀዋሳ 
 ቆሊማ የዯቡብ ክሌሌ 
እና ተመሳሳይ ሰነ-
ምህዲር 

መነሻ ዘር/ አዲቃይ 
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ተ.ቁ የዝርያዉ 
ስም 

ተስማሚ 
ከፌታ 

የዝናብ 
መጠን 
(ሚ.ሜ) 

ሇመዴረስ 
የሚያስፇ
ሌገዉ 
ቀናት 

የዝርያው ፊይዲ የዘር ቀሇም የአበባ 
ቀሇም 

ምርታማነት 
(ኩንታሌ በሄከታር) 

የተሇቀቀበ
ት ዓ.ም. 

መስራች 
ዘር 
አራቢ 
ማዕከሌ 

ተስማሚ ማብራሪያ 

በምርምር 
ማሳ 

በገበሬ 
ማሳ 

6 
ኤም አር 
14152-
4,3-2ፑ 

 1400-
2000 

 350-
700 

 80  የቅጠሌ በሽታ  
እና የቦሇቄ ዝንብ 
ተባይን የሚቋቋም 

 ቀይ  ነጭ  22-32 18-25  2017 ሰሪንቃ 
 ቆሊማ የአማራ ክሌሌ 
እና ተመሳሳይ ሰነ-
ምህዲር 

መነሻ ዘር/ አዲቃይ 

7 ጎሮሳ 
1100-
1950 

500-
850 

89 ከፌተኛ ምርት 
የሚሰጥ የቅጠሌ 
በሽታ መቋቋም 

ቀይ 
ዥንጉርጉር 

ነጭ 17-27 17-23 2017 መሌካሳ 

በመካከሇኛዉ ስምጥ 
ሸሇቆ እና ተመሳሳይ 
ስነ-ምህዲር ያሇባቸው 
አካባቢዎች 

መነሻ ዘር/ አዲቃይ 

8 ዞአሾ 
1100-
1950 

1100-
1950 

87 ከፌተኛ ምርት 
የሚሰጥ የቅጠሌ 
በሽታ መቋቋም 

ቀይ ነጭ 19-24 21 2017 መሌካሳ 
በመካከሇኛዉ ስምጥ 
ሸሇቆ እና ተመሳሳይ 
ስነ-ምህዲር  

መነሻ ዘር/ አዲቃይ 

9 
ኤስ   ሲ 
አር 119 

1450-
2000 

450-
700 

85-105 ከፌተኛ ምርት 
የሚሰጥ የቅጠሌ 
በሽታ መቋቋም 

ቀይ ነጭ 33 25 2014 መሌካሳ 
በመሊው ኢትዮያ 
ቆሊማ ቦታዎች  

መነሻ ዘር 

10 
ኤስ  ሲ 
አር 125 

1450-
2000 

450-
700 

85-105 ከፌተኛ ምርት 
የሚሰጥ የቅጠሌ 
በሽታ መቋቋም 

ቀይ ነጭ 35 22 2014 መሌካሳ 
በመሊው ኢትዮያ 
ቆሊማ ቦታዎች 

መነሻ ዘር 

11 ረመዲ 
1400-
1800 

1200-
1500 

95  ከፌተኛ ምርት 
የሚሰጥ የቅጠሌ 
በሽታ መቋቋም 

 ቀይ  ነጭ 23 20 2014 ሀዋሳ 

 በዯቡብ ክሌሌ ቆሊማ 
አካባቢዎች እና 
ተመሳሳይ ስነምህዲር 
ሊሊቸው አካባቢ 

 መነሻ ዘር 

12 ተቱ 
1400-
1800 

1200-
1500 

 85  ከፌተኛ ምርት 
የሚሰጥ የቅጠሌ 
በሽታ መቋቋም 

 ቀይ 
ዥንጉርጉር 

 ነጭ 24 21 2014 ሀዋሳ 
 በዯቡብ ክሌሌ ቆሊማ 
አካባቢዎች እና 
ተመሳሳይ ስነምህዲር 

 መነሻ ዘር 
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ተ.ቁ የዝርያዉ 
ስም 

ተስማሚ 
ከፌታ 

የዝናብ 
መጠን 
(ሚ.ሜ) 

ሇመዴረስ 
የሚያስፇ
ሌገዉ 
ቀናት 

የዝርያው ፊይዲ የዘር ቀሇም የአበባ 
ቀሇም 

ምርታማነት 
(ኩንታሌ በሄከታር) 

የተሇቀቀበ
ት ዓ.ም. 

መስራች 
ዘር 
አራቢ 
ማዕከሌ 

ተስማሚ ማብራሪያ 

በምርምር 
ማሳ 

በገበሬ 
ማሳ 

ሊሊቸው አካባቢ 

13 አዋሽ-2 
1300-
1700 

400-
750 

85-90 ከፌተኛ ምርት፣ 
የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም 

ነጭ ነጭ 28-31 18-22 2013 መሌከሳ 
መካከሇኛ ሰምጥ 
ሸሇቆና 
ተመሳሳይቦታዎች 

መነሻ ዘር/ አዲቃይ 

14 
ሬዴ ኪዯኒ/ 
ዱ.አር.ኬ 

1300-
1950 

400-
1100 75-82 

ፌተኛ ምርት፣ 
የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም፣ትሌቅ 
የዘር 

ጥቁራማ 
ቀይ 

ነጭ 19- 22 16 2007 መሌካሳ 
መካከሇኛ ሰምጥ 
ሸሇቆና ፤ዯቡብ፣ 

መነሻ ዘር/ አዲቃይ 

15 
ክራንስኮር
ፕ 

1300-
1950 

  90-98 
ከፌተኛ ምርት፣ 
የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም፣ትሌቅ 
የዘር መጠን 

ቀይና ነጭ 
ዥንጉርጉር  

ነጭ 19-27 16 2007 መሌካስ 
መካከሇኛ ሰምጥ 
ሸሇቆና ፤ዯቡብ፣ 

መነሻ ዘር/ አዲቃይ 

16 ሂርና 
1500-
2200 

500-
1200 

92 ከፌተኛ ምርት፣ 
የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም 

ቀይ 
ነጭ 25-30 16-30 2006 ሏረማያ 

ምስራቅና ምዕራብ 
ሏረርጌ 

መነሻ ዘር/ አዲቃይ 

17 ፇዱስ 
1500-
2200 

500-
1200 

93 ከፌተኛ ምርት፣ 
የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም 

ቀይ 
ነጭ 23-36 15-30 2006 ሏረማያ 

ምስራቅና ምዕራብ 
ሏረርጌ 

መነሻ ዘር/ አዲቃይ 

18 አርገኔ 
1300-
1800 

350-
1000 

90-95 ከፌተኛ ምርት፣ 
የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም 

ነጭ ነጭ 28 23 2005 መሌካሳ 
በመካከሇኛዉ ስምጥ 
ሸሇቆ 

መነሻ ዘር/ አዲቃይ 

19 ናስር 
1200-
1800 

350-
1000 

86-88 ከፌተኛ ምርት፣ 
የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም 

 ቀይ ነጭ 20.3 23 2003 መሌካሳ በመሊዉ ኢትዮጵያ በቂ ዘር ያሇው 

20 ዱምቱ 
1200-
1800 

350-
1000 

91-93 ከፌተኛ ምርት፣ 
የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም 

 ቀይ ነጭ 21.4 22 2003 መሌካሳ በመሊዉ ኢትዮጵያ 
በቂ መነሻ ዘር 
የላሇው 
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ተ.ቁ የዝርያዉ 
ስም 

ተስማሚ 
ከፌታ 

የዝናብ 
መጠን 
(ሚ.ሜ) 

ሇመዴረስ 
የሚያስፇ
ሌገዉ 
ቀናት 

የዝርያው ፊይዲ የዘር ቀሇም የአበባ 
ቀሇም 

ምርታማነት 
(ኩንታሌ በሄከታር) 

የተሇቀቀበ
ት ዓ.ም. 

መስራች 
ዘር 
አራቢ 
ማዕከሌ 

ተስማሚ ማብራሪያ 

በምርምር 
ማሳ 

በገበሬ 
ማሳ 

21 ዊድ 
1450-
1850 

660-
1025 

74-84 ከፌተኛ ምርት፣ 
የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም 

 ፇዛዛ ነጭ ነጭ 
12-22 9-14 

2003 ሲሪንቃ 
በሰሜን እና ዯቡብ 
ወል አካባቢ 

መነሻ ዘር/ አዲቃይ 

22 ኢባድ 
1400-
2250 

350-
500 90-120 

ከፌተኛ ምርት፣ 
የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም 

 ቀይ ዥ 
ንጉርጉር 

ነጭ 20-29 15-20 2003 ሀዋሳ 
በዯቡብ ኢትዮጵያ 
አካባቢ 

መነሻ ዘር/ አዲቃይ 

23 
መሌካ 
አዋሽ  

1400-
1900 

350-
700  90-95 

ከፌተኛ ምርት፣ 
የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም 

ነጭ ነጭ 25 17 1999 መሌካሳ በመሊዉ ኢትዮጵያ  መነሻ ዘር/ አዲቃይ 

24 አተንዲባ 
1400-
1900 

380-
700 91 

ከፌተኛ ምርት፣ 
የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም፣ትሌቅ 
የዘር መጠን 

 ግራጫ ነጭ 23 15 1997 መሌካሳ በመሊዉ ኢትዮጵያ 
በቂ መነሻ ዘር 
የላሇው 

25 ሮባ 
1400-
1800 

350-
700 75-95 

ከፌተኛ ምርት፣ 
የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም 

 ግራጫ ነጭ 20-24 19-21 1990 መሌካሳ በመሊዉ ኢትዮጵያ 
በቂ መነሻ ዘር 
የላሇው 

26 አዋሽ-1 
1400-
1800 

350-
700 

90 ከፌተኛ ምርት፣ 
የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም 

ነጭ ነጭ 20-24 14-16 1990 መሌካሳ 
በመካከሇኛዉ ስምጥ 
ሸሇቆ 

መነሻ ዘር 

 

 

 

ሠንጠረዥ 2፡-በኢትዮጵያ የዝርያ ምዝገባ ስርዓት የተሇቀቁ ከፌተኛ ንጥረ-ነገር ያሇቸው፣ ሇስነ ምግብ ዋስትና እንዱሁም ሇውጪ ገበያ 

ሉውለ የሚችለ የቦሇቄ ዝርያዎች 
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ተ.ቁ የዝርያዉ 
ስም 

ተስማሚ 
ከፌታ 

የዝናብ 
መጠን 
(ሚ.ሜ) 

ሇመዴረስ 
የሚያስፇ
ሌገዉ 
ቀናት 

የዝርያው ፊይዲ የዘር 
ቀሇም 

የአበ
ባ 
ቀሇ
ም 

ምርታማነት 
(ኩንታሌ በሄከታር) 

የተሇቀ
ቀበት 
ዓ.ም. 

መስራች 
ዘር 
አራቢ 
ማዕከሌ 

ተስማሚ የንጥረ-ነገር 
ይዘት (ፑፑም) 

ማብራሪያ 

በምርም
ር ማሳ 

በገበሬ 
ማሳ 

ብረት ዚንክ 

1 ቀይ ቡሬ 
ምጥን   

1100-
1950 

500-850 95 ከፌተኛ ምርት፣ 
የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም፣ 
ከፌተኛ ንጥረ-
ነገር ያሇው 

ቀይ 
ቡራ
ቡሬ 

ነጭ 23-26 20-23 2019 መሌካሳ መካከሇኛ ሰምጥ 
ሸሇቆና 
ምዕራብ፤ዯቡብ፣
መስ/ምዕ. ሏረርጌ 

81.1 41.90 አዲቃይ ዘር  

2 አዋሽ 
ምጥን 

1100-
2100 

500 -
1100 

97 የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም፣ 
ከፌተኛ ንጥረ-
ነገር ያሇው 

ነጭ ነጭ 20-25 19-23 2017 መሌካሳ መካከሇኛ ሰምጥ 
ሸሇቆና ፣መስ/ምዕ. 
ሏረርጌ, ሰሜን 
ምስርቅ  

81.43 33.51 መነሻ ዘር/ 
አዲቃይ 

3 ጣፊጭ 1300-
1800 

400-750 85-90 የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም፣ 
ከፌተኛ ንጥረ-
ነገር ያሇው 

ነጭ 
ዥን
ጉርጉ
ር 

ነጭ 22-26 19-24 2014 መሌካሳ መካከሇኛ ሰምጥ 
ሸሇቆና ፣መስ/ምዕ. 
ሏረርጌ, ሰሜን 
ምስርቅ፣ ዯቡብ 
እና ምዕራብ 
ኢትዮጵያ 

86.52 34.95 መነሻ ዘር/ 
አዲቃይ 

4 ኤስ  ሲ 
አር 125 

1450-
2000 450-700 85-105 

ከፌተኛ ምርት 
የሚሰጥ የቅጠሌ 
በሽታ መቋቋም 

ቀይ ነጭ 35 22 2014 መሌካሳ 
በመሊው ኢትዮያ 
ቆሊማ ቦታዎች 

80 35 መነሻ ዘር/ 
አዲቃይ 

5 ጮሬ 1300-
1950 

400-
1100 

87-109 የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም፣ 
ከፌተኛ ንጥረ-
ነገር ያሇው 

ነጭ ነጭ 23 19 2006 መሌካሳ መካከሇኛ ሰምጥ 
ሸሇቆና ፣መስ/ምዕ. 
ሏረርጌ, ሰሜን 
ምስርቅ 

76.79 33.25 አዲቃይ ዘር 

6 ሳሪ -1 1800-
2200 

500-
1200 

80-100 የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም፣ 
ከፌተኛ ንጥረ-
ነገር ያሇው 

ቀይ ነጭ 25 20 2011 ሀዋሳ በዯቡብ ቆሊማ 
አካባቢዎች 

75.88 35.94 አዲቃይ ዘር 

7 ኦሞ-95 1400-
2250 

350-500 90-120 ከፌተኛ ምርት፣ 
የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም 

 ቀይ ነጭ 17.3-32 19.3 2003 ሀዋሳ በዯቡብ ቆሊማ 
አካባቢዎች  

74.40 38.95 አዲቃይ ዘር 
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ተ.ቁ የዝርያዉ 
ስም 

ተስማሚ 
ከፌታ 

የዝናብ 
መጠን 
(ሚ.ሜ) 

ሇመዴረስ 
የሚያስፇ
ሌገዉ 
ቀናት 

የዝርያው ፊይዲ የዘር 
ቀሇም 

የአበ
ባ 
ቀሇ
ም 

ምርታማነት 
(ኩንታሌ በሄከታር) 

የተሇቀ
ቀበት 
ዓ.ም. 

መስራች 
ዘር 
አራቢ 
ማዕከሌ 

ተስማሚ የንጥረ-ነገር 
ይዘት (ፑፑም) 

ማብራሪያ 

በምርም
ር ማሳ 

በገበሬ 
ማሳ 

ብረት ዚንክ 

8 ባቱ 1300-
1950 

400-800 75-85 ከፌተኛ ምርት፣ 
የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም፣ትሌቅ 
የዘር መጠን 

ነጭ ነጭ 18-25 16-20 2008 መሌካሳ መካከሇኛ ሰምጥ 
ሸሇቆና 
፤ዯቡብ፣መስ/ምዕ. 
ሏረርጌ 

74.16 37.01 አዲቃይ ዘር 

5 ናዝሬት-2 1330-
1800 

350-
1000 

90-95 ከፌተኛ ምርት፣ 
የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም 

ነጭ ነጭ 
20-22 - 

2005 መሌካሳ በመካከሇኛዉ 
ስምጥ ሸሇቆ 

73.60 36.02 አዲቃይ ዘር 

9 ኤስ   ሲ 
አር 119 

1450-
2000 450-700 85-105 

ከፌተኛ ምርት 
የሚሰጥ የቅጠሌ 
በሽታ መቋቋም 

ቀይ ነጭ 33 25 2014 መሌካሳ 
በመሊው ኢትዮያ 
ቆሊማ ቦታዎች  

73  
 

32  

10 ዯሜ 1300-
1800 

750 85 ከፌተኛ ምርት፣ 
የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም፣ትሌቅ 
የዘር መጠን 

ቀይና 
ነጭ 
ዥን
ጉርጉ
ር 

ነጭ 19-20 18-22 2008 መሌካሳ መካከሇኛ ሰምጥ 
ሸሇቆና 
፤ዯቡብ፣መስ/ምዕ. 
ሏረርጌ 

71.40 35.28 አዲቃይ 
ዘር/መነሻ ዘር 

11 ኬል 1100-
2150 

500 -
1100 

91 ከፌተኛ ምርት፣ 
የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም፣ 
ከፌተኛ ንጥረ-
ነገር ያሇው፣ 
ሇአሲዲመ አፇር 
አካባቢ የተሊመዯ 

ቢጫ ነጭ 21 19-21 2017 መሌካሳ በመካከሇኛዉ 
ስምጥ ሸሇቆ፣ 
እንዱሁም 
ተመሳሳይ ቆሊማ 
እና ወይና ዯጋማ 
ዯቡብ እና 
የምዕራብ የሀገሪቷ 
ክፌልች 

70.99 32.92 አዲቃይ ዘር 

12 ዋጁ 1400-
1800 

1200-
1500 

100 የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም፣ 
ከፌተኛ ንጥረ-
ነገር  

ነጭ ነጭ 23 20 2014 ሀዋሳ በዯቡብ ቆሊማ 
አካባቢዎች 

70.76 31.27 አዲቃይ ዘር 

13 አድ 1300-
1800 

400-750 85-90 የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም፣  

ነጭ ነጭ 20-25 19-22 2014 መሌካሳ መካከሇኛ ሰምጥ 
ሸሇቆና ተመሳሳይ 
ቆሊማ ቦታዎች 

70.32 34.95 አዲቃይ ዘር 
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ሠንጠረዥ 3፡-በኢትዮጵያ የዝርያ ምዝገባ ስርዓት የተሇቀቁ ሇውጪ ገበያ፣ ሇምግብነት የሚውለ ፇጥነው የሚዯርሱ የቦሇቄ ዝርያዎች 

ተ.ቁ የዝርያዉ 
ስም 

ተስማሚ 
ከፌታ 

የዝናብ 
መጠን 
(ሚ.ሜ) 

ሇመዴረስ 
የሚያስፇ
ሌገዉ 
ቀናት 

የዝርያው ፊይዲ የዘር 
ቀሇም 

የአበባ 
ቀሇም 

ምርታማነት 
(ኩንታሌ በሄከታር) 

የተሇቀቀበ
ት ዓ.ም. 

መስራች ዘር 
አራቢ 
ማዕከሌ 

ተስማሚ ማብራሪያ 

በምርምር 
ማሳ 

በገበሬ 
ማሳ 

1 አዲ  1300-
1650 

400-750 75-79 ከፌተኛ ምርት፣ 
የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም እና 
ፇጥኖ የሚዯርስ  

ቢጫ ነጭ 19-33 17-25 2013 መሌካሳ መካከሇኛ ሰምጥ 
ሸሇቆና 
ተመሳሳይ ዝናብ 
አጠር ቦታዎች 

መነሻ ዘር 

2 
 

ዯንዳሱ 1300-
1650 

400-750 75-79 ከፌተኛ ምርት፣ 
የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም እና 
ፇጥኖ የሚዯርስ  

ቀይ ነጭ 22-30 19-23 2013 መሌካሳ መካከሇኛ ሰምጥ 
ሸሇቆና 
ተመሳሳይ ዝናብ 
አጠር ቦታዎች 

መነሻ ዘር 

3 ዯራሽ 1300-
1650 

400-750 62 ከፌተኛ ምርት፣ 
የቅጠሌ በሽታ 
መቋቋም እና 
ፇጥኖ የሚዯርስ  

ነጭ 
ዥንጉ
ርጉር 

ነጭ 21 19-21 2017 መሌካሳ መካከሇኛ ሰምጥ 
ሸሇቆና 
ተመሳሳይ ዝናብ 
አጠር ቦታዎች 

መነሻ ዘር/ አዲቃይ 
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5. አመራረት ዘዳዎች 

5.1 የማሳ መረጣ 
 በጣም ተዲፊት ያሌሆነ መሬት ማሇትም ተዲፊትነቱ (ከ5% ያሌበሇጠ)፤ 
 ረግረጋማ/ ዉሃ የማይተኛበት አካባቢ፤ 
 በጣም አሸዋማ ያሌሆነና ሇምነት ያሇዉ ማሳ  
 በተዯጋጋሚ በቆሊ ጥራጥሬ ሰብልች ያሌተሸፇነ ማሳ ሇቦልቄ ሰብሌ ተስማሚ 

ነው፤ 

5.2 የማሳ ዝግጅት 
 ማሳው ሊይ የነበረ ሰብሌ እንዯተሰበሰበ ማሳውን ጠሇቅ አዴርጎ ማረስ፤  
 ዘር ከመዘራቱ በፉት እንዯአፇሩና አካባቢው ሁኔታ ከሁሇት እስከ ሶስት 

ጊዜ ማረስ ያሰፇሌጋሌ፤  
 እርጥበትን ሉያቅቡ የሚችለ የተሇያዩ ዘዳዎችን (ታይ ሪጅ፣ የጎርፌ 

ውሃን ወዯ ማሳ ማስገቢያ ዘዳዎችን መጠቀም፣ ህዲጎችን በማሳ ውስጥ 
መስራትና ወዘተ) ከማሳ ዝግጅት ጋር አጣምሮ መተግበር፤ 

5.3 የዘር ወቅት 
የዘር ወቅት እንዯዝናብ አመጣጥና እንዯ አካባቢው የሚሇያይ ቢሆንም በዝናብ 

አጠር አካባቢዎች ዝናብ እንዯጀመረ መዝራቱ የአፇር እርጥበት እጥረትን ጉዲት 

ሇመቀነስ ይጠቅማሌ፡፡ በዋና ዋና የቦልቄ ሰብሌ አምራች አካባቢዎች የዘር ወቅት 

ከዚህ በታች በተመሇከተው መሰረት ቀርቧሌ፡፡ 

ሰንጠረዥ 4፡ በዋና ዋና ቦልቄ አምራች አካባቢዎች የዘር ወቅት 

አምራች አካባቢዎች የዝናብ ወቅት የዘር ወቅት 
ዯቡብ ኢትዮጵያ መጋቢት 

አጋማሸ(የበሌግ ወቅት) 
መጋቢት አጋማሽ ጀምሮ 
(በሌግ)፤ ሰኔ (መኸር) 

የመካካሇኛው ሰምጥ ሸሇቆና 
ሀረርጌ፣ በአማራ ክሌሌ 

ከሰኔ አጋማሽ  ከሰኔ አጋማሸ እሰከ ሃምላ 
መጀመሪያ 

ሰሜንና ሰሜን ምዕራብ 
ኢትዮጲያ 

ከሰኔ አጋማሽ ጀምሮ ከሰኔ አጋማሽ ጀምሮ 

ምዕራብ ኢትዮጵያ 
(ቤንሻንጉሌ፣ ጋምቤሊ፣ ወሇጋ) 

ግንቦት መጀመሪያ 
ሳምንት 

ነሀሴ መጀመሪያ  

በመስኖ (በማንኛውም አካባቢ)  ------ በማንኛውም ውርጭ እና 
ከፌተኛ ሙቀት በላሇባቸው 
ወራቶች 
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የተቀሩት የሀገሪቱ ክፌልች የዘር ወቅት ከሰኔ መጀመሪያ እሰከ ሀምላ መጀመሪያ ዴረስ 

ይሆናሌ፡፡ 

5.4 አዘራር ዘዳ 
የቦልቄን ከፌተኛ ምርት ሇማግኘት በመስመር መዝራቱ የሚመከር የአሰራር ዘዳ ነዉ፡፡ 
በመሆኑም በእያንዲንደ መስመር መካከሌ ያሇዉ ርቀት 40 ሳ.ሜ. እንዱሁም በተክሌ 
መካከሌ ያሇው ርቀት 10 ሳ.ሜ ነው፡፡ በመስኖ በሚዘራበት ጊዜ በመስመሮች መካከሌ 
ያሇዉ ርቀት 60 ሴ.ሜ. ሲሆን በተከልች መካከሌ ያሇዉ ዯግሞ 10 ሴ.ሜ. ነው፡፡  

በቂ እርጥበት በአፇር ውስጥ ካሇ አንዴ ዘር መጠቀም የሚቻሌ ሲሆን በቂ እርጥበት 

በላሇበት ሁኔታ በእያንዲንደ ጉዴጓዴ ዉስጥ ሁሇት ዘር መጣሌ ሲመከር ሰብለ ከበቀሇ 

በኋሊ ዯካማውን መርጦ በማስወገዴ የተክለን ብዛት እንዱጠበቅ ማዴረግ ይገባሌ፡፡  

5.5 የዘር መጠን 
የዘር መጠን አጠቃቀም እንዯዘሩ ፌሬ ትሌቅነትና ትንሽነት በሄክታር የሚያስፇሌገው 

መጠን ይሇያያሌ፡፡ ትንንሽ የዘር መጠን ያሊቸዉ ከ70-80 ኪ.ግ ሲሆን ትሌሌቅ የዘር 

መጠን ሊሊቸዉ ዯግሞ ከ100-110 ኪ.ግ በሄ/ር መጠቀም አስፇሊጊ ነዉ፡፡ ነገር ግን በአንዴ 

ጉዴጓዴ ሁሇት ዘር የሚጣሌ ከሆነ ከሊይ ያሇውን የዘር መጠን እጥፌ መጠቀም 

ያስፇሌጋሌ፡፡ 

5.6 የዘር ጥሌቀት 
ተገቢውን የዘር ጥሌቀት መጠበቅ ሰብለ የተስተካከሇ ብቅሇትና አቋም እንዱኖረው 

ስሇሚያዯርግ በመጨረሻ የተሻሇ ምርት ሇማግኘት ይረዲሌ፡፡ በዚህ መሠረት የዘር 

ጥሌቀቱ ከ3-5 ሳ.ሜ መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

5.7  ማዲበሪያ መጠንና አጠቃቀም ዘዳ 
የአፇር ሇምነትን ሇማሻሻሌና ከፌተኛ ምርት ሇማግኘት የተፇጥሮና ሰው ሰራሽ 

ማዲበሪያዎችን በምክረ ሀሳቡ መሰረት መጠቀም ያስፇሌጋሌ፡፡ 

ሰው ሰራሽ ማዲበሪያ 
በግብርና ምርምር ማዕከሊት እስካሁን ባሇው ምክረ ሀሳብ መሰረት የኤን.ፑ.ኤስ/ቢ/ 

ማዲበሪያን በዘር ወቅት 121 ኪ.ግ. በሄክታር ሇእርጥበት አጠር አከባቢ አፇር በመስመር 

መዝራት ሲሆን ከህየወ ማዲበሪያ ጋር አብሮ ጥቅም ሊይ ከዋሇ የተሻሇ ምርት ማግኘት 

ይቻሊሌ፡፡  
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የህየወ ማዲበሪያ (bio-fertilizer) 
ሇቦልቄ EAL-429 የተባሇውን ህየወ ማዲበሪያ 1 ሳቸት/እሽግ (125 ግ.ም) ሇሩብ ሄ/ር 

ከሚበቃ የዘር መጠን ጋር አሽቶ መጠቀም ነዉ፡፡  

የተፇጥሮ ማዲበሪያ 
61 ኪ.ግራም የኤን.ፑ.ኤስ/ቢ/ እና 25 ኩንታሌ ኮምፖስት /12.5 ኩንታሌ ቨርሚ 

ኮምፖሰት/ ጋር አዯባሌቆ መጠቀም ያስፇሌጋሌ፡፡ 

አሲዲማ አፇር ማከም 
አሲዲማነት ሇሚያጠቃቸው የቤንሻነጉሌ ጉሙዝ እና የጋምቤሊ አከባቢዎች የአፇሩ ጣዕም 

(ፑ. ኤች) 5.0 ከሆነ 19 ኩንታሌ፣ 5.1 ከሆነ 13.5 ኩንታሌ፣ 5.2 ከሆነ ዯግሞ 8 

ኩንታሌ ኖራ በሄ/ር መጠቀም ያስፇሌጋሌ (ዝርዝሩን ዕዝለን ይመሌከቱ)፡፡ 

6. የሰብሌ አመራረት ሥርዓት 

6.1 ሰብሌ ፇረቃ (crop rotation) 
በአንዴ ማሳ ሊይ በየ2/3 ዓመቱ አንዴ ጊዜ ከአገዲና ብርዕ እንዱሁም ቅባት ሰብልች ጋር 

እያፇራረቁ መዝራት ተገቢ ሲሆን የፇረቃው ዓመት እያጠረ በሄዯ ቁጥር በማሳው ሊይ 

ተባይ ሉባዛ ይችሊሌ፡፡ በዚህም ቦልቄን በአንዴ ማሳ ሊይ አከታትል መዝራት የአፇር 

ሇምነትን ከመቀነሱም በተጨማሪ የተባይ ክስተት ዑዯትን ያስከትሊሌ፡፡ ስሇዚህ ማፇራረቅ 

ጥራት ሊሇው ምርት ጠቀሜታው የጎሊ ነው፡፡ 

6.2 ሰብሌ ስብጥር (Inter-cropping) 
 በዯቡብና በሏረርጌ አካባቢ በስፊት የሚጠቀሙበት የአመራረት ሥርዓት ነው፡፡ 

 ቦልቄ ከማሽሊ፣ በቆል፣ ካሳቫና ጫት ጋር ተሰባጥሮ ይዘራሌ፡፡  

 ኤስ ሲ አር 119፣ ኤስ ሲ አር 125፣ አዋሽ-2 እና ላልችም ዝርያዎች ቦሇቄን በስብጥር 

ሇማምረት ተመራጭ መሆናቸው ተረጋግጧሌ፡፡  

 በስብጥር ሥርዓቱ ቦልቄ እንዯ ዋና ሰብሌ የሚዘራ ከሆነ 1 መስመር ቦልቄና 1 

መስመር ላሊው ሰብሌ ወይም 2 መስመር ቦልቄና 1 መስመር ላሊው ሰብሌ 

አዴርጎ መዝራት ጥሩ ውጤት ያስገኛሌ፡፡ 

 እንዯ አካባቢው ሁኔታ ተጓዲኝ ሰብለ ከተዘራ ከ15 እስከ 60 ባለት ቀናት ውስጥ 

ቦሇቄው ይዘራሌ፡፡  
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7. የሰብሌ ጥበቃ ዘዳዎች 

7.1 አረም ቁጥጥር 

 ባህሊዊ የቁጥጥር ዘዳዎች 

 ማሳን ከእርሻ በፉት ማፅዲት 

 ማሳን ዯጋግሞ ማረስ 

 የሰብሌ ፇረቃን መጠቀም 

 ንፁህ ዘር መጠቀም 

 በእጅ ማረም 

 የመጀመሪው አረምና ኩትኳቶ ቦልቄው ከተዘራ ከ2-3 ሳምንት ባሇው 

ጊዜ ውስጥ ማካሄዴ አረምን ከማስወገዴ ባሻገር አፇሩን በማሊሊት 

ውሃ እንዱሰርግ ይረዲሌ፡፡  

 ሁሇተኛ አረም እንዯ ዝርያው እዴገት ታይቶ የሚከናዎን ሲሆን 

ይህም አበባ ከማበቡ በፉት ሆኖ 25-35 ቀናት፡፡  

 የቦሇቄ የቅጠሌ በሽታዎች በቀሊለ ስሇሚተሊሇፈ ዝናብ ዘንቦ እንዲባራ 

በጤዛ ወቅት አይታረምም፡፡ 

 ኬሚካሌ ቁጥጥር ዘዳ 

 ቅዴመ-ብቅሇት የአረም መከሊከያ ደዋሌ ጎሌዴ (ሜቶሊክልር) 1ሉ/ር በ200 ሉትር 

ውሃ በጥብጦ ሇ1ሄ/ር ዘሩ ከተዘራበት ቀን ጀምሮ አስከ 2ኛው ቀን መጠቀም 

አረምን ሇመቆጣጠር ከፌተኛ ሚና እንዲሇው የተሇያዩ የምርምር ውጤቶች 

ይጠቁማለ፡፡ ይህም ኬሚካሌ ሲረጭ ዘሩ በአግባቡ በአፇር መሸፇኑን እና የአፇር 

እርጥበት መኖሩን በትክክሌ ማረጋገጥ ይገባሌ፡፡ 

7.2 ነፌሳት ተባይ ቁጥጥር 
 አብዛኛዉን ጊዜ በማሳ ዉሰጥ የቦልቄ ሰብሌን የሚጎደ ተባዮች 

o የቦልቄ ግንዴ ትሌ / Bean Fly or Bean stem maggot/ 

o የቦልቄ ጥንዚዛ /Bean beetles/ 

o የቦልቄ ጓይ ትሌ/ball worm/ 

o ክሸክሽ/Aphids/ 

o የአባበ ትንኝ/Thrips/ 

o ነፌሳት ተባዮች ሁለንም የቦልቄ ዘር እስከ ማበሊሸት ስሇሚዯርሱ 

በየጊዜዉ ማሳዉን በመጎብኘት ተባዮቹን መገምግም ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 በኬሚካሌ መከሊከሌ፦ 
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 የቦልቄ ግንዴ ትሌ / Bean Fly or Bean stem maggot/:- ዘሩን ጋውቾ በተባሇ 

ፀረ-ተባይ ሇውሶ መዝራት፣ ካራቴ 5 በመቶ ኢ.ሲ፣ ዲያዚኖን 60 በመቶ ኢ.ሲ.፣ 

 ክሸክሽ፡- በፀረ-ተባይ ሇመቆጣጠር የማሳ አሰሳ በማካሄዴ በአሰሳው ወቅት በማሳው 

ውስጥ ከ30-40 በመቶ በሚሆኑ የቦልቄ ተክልች ሊይ ክሽክሽ ከታየበት 

ከሚከተለት ፀረ-ተባዮች አንደን መጠቀም፤ 

 አክቴሉክ/ፕሪሚፍስ ሚታይሌ 50 በመቶ ኢ.ሲ.፣ 

 ዲይሚቶኤት/ሮገር 40 በመቶ ኢ.ሲ.፣  

 ፋኒትሮታዮን 50 በመቶ ኢ.ሲ.፣ 

 ዲያዚኖን 60 በመቶ ኢ.ሲ.፣ 

በ200 ሉትር ውሀ በመበጥበጥ ሇአንዴ ሄክታር መርጨት፤ 

 የቦልቄ ጓይ ትሌ፡- በፀረ-ተባይ ሇመቆጣጠር ተገቢ የሚሆነው ወቅታዊ የማሳ አሰሳ 

በማካሄዴ ትልቹ ትንሽ እንዯሆኑና ወዯ ቋቢያው ውስጥ ሠርፀው ሳይገቡ ነው፡፡ 

ወዯ ውስጥ ከገቡ በኋሊ ፀረ-ተባዩ ሉያገኛቸው አይችሌም፤ ውጭም ሆነው ካዯጉ 

ፀረ-ተባይ የመቋቋም ሁኔታ ይኖራሌ፡፡ በመሆኑም በአሰሳው ወቅት በማሳው 

ውስጥ 10 በመቶ የሚሆነው የቦልቄ ተክሌ የጓይ ትሌ ከታየበት ከሚከተለት 

ፀረ-ተባዮች አንደን መጠቀም፤ 

 ሳይፏርሜትሪን 25 በመቶ ኢ.ሲ.፣ 

 ካራቴ 5 በመቶ ኢ.ሲ.፣  

 ፋኒትሮታዮን 50 በመቶ ኢ.ሲ.፣ 

 ዲያዚኖን 60 በመቶ ኢ.ሲ.፣ 

በ200 ሉትር ውሀ በመበጥበጥ ሇአንዴ ሄክታር መርጨት፤ 

7.3 እጽዋት በሽታ ቁጥጥር 
ቦልቄን የሚያጠቁ ዋና ዋና በሸታዎችና የመከሊከያ ዘዳዎቸ የሚከተለት ናቸዉ፡፡ 

 የባክቴሪያ ብሊይት 

 ዋግ 

  አንተራክኖሰ 

 ጠቃጠቆማ የቅጠሌ በሽታ/ Angular leaf spot/ ናቸዉ፡፡ 

 ባህሊዊ መከሊከያ ዘዳዎች 

 ተገቢ የሆነ የማሳ ፅዲት 
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 ንፁህ ዘር መጠቀም 

 የሰብሌ ፇረቃ 

 ጤዛ ከረገፇ በኋሊ ማረም 

 በሽታን መቋቋም የሚችለ ዝርያዎች መጠቀም 

8. የዴህረ-ምርት አያያዝ ዘዳ  

8.1 ምርት መሰብሰብ 
 90 በመቶ የሚሆነው የቦልቄ ቅጠሌና ቋቢያዎች ወዯ ቢጫነት ሲሇወጡ ቦሇቄው 

መዴረሱን ማረጋገጫ ናቸው፡፡ ይህ በሆነ ከ 7-10 ባለት ቀናት  መሰብሰብ 

አሇበት፡፡ 

 ሰብለ ሳይዯርሰ ፇጥኖ ወይም በጣም ከዯረቀ በኋሊ መሰብሰብ በምርቱ ጥራትና 

በተባይ የመጠቃት ችግር ያስከትሊሌ፡፡ 

8. 2 ሰብሌ ማዴረቅ 
 ዘሩን በእንቡጡ ውስጥ እንዲሇ በምናዯርቅበት ወቅት ሇሁሇት ፀሀያማ ቀናት 

ቦሇቄውን ማስጣት፤ እንዱሁም እንቡጦችን በተዘጋጀው ከመሬት ከፌ ባሇ ማስጫ 

ወይም በሰላን ሊይ ዘርዘር ማዴረግ፤ዘሩ በዯንብ ሇመዴረቁ የተወሰኑ ዘሇሊዎችን 

በመክፇት በጥርስ በመስበር ወይም በጣት በመጫን መፇተሸ፤ 

 በፀሀይ ሊይ ሇብዙ ጊዜ ማቆየት ቦልቄዉ ከሚያሰፇሌገዉ በሊይ በጣም ዯረቅ 

ስሇሚሆን ሉበተን ወይም ሉሰባባር፤ ሇውቂያ ሉያሰቸግር ወይም ሇጉዲት ሉዲርግ 

ይችሊሌ፡፡ 

8.3  ሰብሌ መውቃት 
 ቦልቄዉ በበቂ ሁኔታ መዴረቁን ካረጋገጡ በኋሊ መዉቃት ይገባሌ፡፡ 

 የዘር መዉቃት ሥራ በሸራ እና በአግባቡ በሲሚንቶ የተሠራ አውዴማ ሊይ 

መዉቃት ያስፇሌጋሌ፡፡ 

በዉቂያ ጊዜ በጣም አስፇሊጊ የሆኑ ነጥቦች፡- 

 ዘሩን አሇመስበርና አሇማበሊሸ፤ 

 ከአሇአስፇሊጊ ነገሮች ጋር አሇማቀሊቀሌ፤ 

 እንዲይበተን /እንዲይባክን/ ማዴረግ፤ 

 ከላልች ዝርያዎች እንዲይቀሊቀሌ መጠንቀቅ፤ 

 በመሬት ሊይ አዴርጎ መዉቃት ዘሩን በቀሊለ እንዱበሊሽ ያዯረገዋሌ፡፡ 
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 የተሰባበረና የተሰነጣጠቀ ዘር ዯግሞ በቀሊለ በተባይና በሻጋታ የሚበሊሽ ሲሆን 

በሚዘራበት ጊዜ ሊይበቅሌ ይችሊሌ፡፡ 

8.4 ምርት ማከማቸት 
 የቦልቄ ዘር ከብሌሸት ሇመከሊከሌ በጥሩ ሁኔታ መቀመጥ አሇበት፡፡ ሇዚህም     

የተሻሇዉ መንገዴ ዘሩ ንፁህና ዯረቅ ሆኖ እንዱቀመጥ መዯረጉን ማረጋገጥ ነዉ፡፡ 

 ዘር ከመታሸጉና ወዯ ጎተራ ከመግባቱ በፉት የዘር እርጥበት መጠን ከ10-12 

በመቶ እስኪዯርስ መዴረቅ አሇበት፡፡ በዯንብ ማዴረቅ የዘርን የመሻገት ዕዴሌ 

ይቀንሳሌ፡፡ 

 ማንኛዉም ሇዘር ማስቀመጫ የሚዉሌ ዕቃ ንፁህና ከነፌሳት ተባይና በሽታ የፀዲ 

መሆኑን ማረጋገጥ ተገቢ ነዉ፡፡ 

 ማንኛዉም ጆንያም ሆነ ላሊ የዘር መያዣ ዕቃ ዘሩን ሇማከማቸት ከመጠቀማችን 

በፉት ማስጣትና በዯንብ መዴረቅ አሇበት፡፡ 

 የቦልቄው ዘር በጆንያም ወይም በላሊ ዕቃ ዉስጥ ከተዯረገ በኋሊ ዘሩ በንፁህ ዯረቅ 

/እርጥበት የላሇበት/ እና በዯንብ አየር የሚገባበት ቦታ መቀመጥ አሇበት፡፡  

 ከዚያም በእያንዲንደ የጎተራዉ ቋሚ እግር ሊይ በተዘጋጀ ክብ ቆርቆሮ ውስጥ 

እንዱጠሌቅ በማዴረግ በጎተራው እግር 45 ሳ.ሜ ከመሬት ከፌ ብል በሚስማር 

መምታት ወይም በሽቦ ማሰር ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 አስፇሊጊ ከሆነም አይጦችና አይጠመጎጦችን በወጥመዴና በአይጥ መርዝ መግዯሌ 

ይቻሊሌ፡፡    

 የአይጥ መርዝ በምንጠቀምበት ጊዜ መርዙ ከዘሩ ጋር ፇፅሞ እንዲይቀሊቀሌ 

መጠንቀቅ አሇብን፡፡ 

 በጆንያ የተሞሊዉ ዘር ከመሬትና ከግዴገዲ ጋር እንዲይነካካ በማዴረግ ዘሩን 

ከእርጥበት መከሊከሌ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 የተከማቸዉ ዘር ከግዴገዲዉ ቢያንስ አንዴ ሜትር ያህሌ የራቀና በእንጨት 

ርብራብ ሊይ መቀመጥ አሇበት፡፡ 

 የቆየዉ /አሮጌዉ/ ዘር በተባይ ተበክል ከሆነ ወዯ አዱሱ ዘር የመዛመት እዴሌ 

ሉያጋጥመዉ ሰሇሚችሌ አዱስ የተሰበሰቡ የቦልቄ ዘሮች ከቆዩ ዘሮች ጋር 

ተዯባሌቀዉ መከማቸት የሇባቸዉም፡፡ 

 ዘርን ክብ ከሆነ ትሌቅ የብረት ወይም የቆርቆሮ ጎተራ (metal sailo) ማከማቸት 

ይቻሊሌ፡፡ እንዯዚህ ዓይነት ጎተራዎችን እንዯ ምርቱ መጠን በተሇያየ መጠን 

መሥራት ይቻሊሌ፡፡ 
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 ጎተራዉ ከብረት መሰሌ ቆረቆሮ ሰሇተሠራ ዘሩ ከተባይና ከእረጥበት በሚገባ 

የተጠበቀ ነዉ፡፡ እንዱሁም ዘሩን በቀሊለ ጎተራዉ ዉስጥ መጨመርና 

በሚፇሇግበትም ጊዜ  በቀሊለ ማዉጣት ይቻሊሌ፡፡  

 ከዚህም በተጨማሪ በገበያ ሊይ የሚገኙ የፕሊስቲክ ከረጢቶች/ ሄርሜቲክ 

ጎተራዎችን መጠቀም የጎተራ ተባዮችን ሇመከሊከሌ ጠቀሜታው የሊቀ ነው፡፡ 

 በዴኽረ ምርት ወቅት የሚከሰቱ ነፌሳት ተባዮች ማሇትም ነቀዝን ሇመከሊከሌ ዘርን 

አዘዉትሮ በፀሀይ ማዴረቅ፤ከጤፌ እና ከዲጉሳ ጋር ማዯባሇቅ ፤መጋዝንን ንፁህ 

ማዴረግ፤ በትከክሇኛ ወቅት መሰብሰብ፤ ፕሪሚፍስሚታይሌ አከቴሉክ 2% 

መጠቀም፡፡  
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III. ማሾ (Vigna radiata (L.) R. Wilczek)) 

1. መግቢያ 
ማሾ ከቆሊ ጥራጥሬ ሰብልች ዉስጥ የሚመዯብ ዓመታዊ ሰብሌ ሲሆን ፌሬዉ በዋናነት 

ሇምግብነት ይመረታሌ፡፡ ከቅርብ ጊዜ ወዱህ ገበያ ተኮር ከሆኑና ትኩረት ከተሰጣቸዉ 

ሰብልች አንደ ነዉ፡፡ ሰብለ በኦሮሚያ ክሌሌ ቆሊማ አካባቢዎችና በቤንሻንጉሌ ጉሙዝ 

ክሌሌ (መተከሌ ዞን በዲንጉር እና ጉባ ወረዲዎች) በመስፊፊት ሊይ ይገኛሌ፡፡ በዋናነት 

በአማራ ክሌሌ ሰሜን ሸዋ፣ ኦሮሞ ብሄረሰብ ዞን፣ ሰሜን እና ዯቡብ ወል አካባቢ እና 

በዯቡብ ክሌሌ በጋሞጎፊ ዞን፣ በሰገን አካባቢ ህዝቦች ዞን በበሌግና በመኸር ወቅት 

እንዱሁም በጋምቤሊ ክሌሌ በመኸር እና በአፊር እና ሱማላ ክሌልች በመስኖ በመመረት 

ሊይ ነዉ፡፡  

ማሾ የቆሊማ አካባቢዎች ከመስፊታቸው እና ተዯጋጋሚ የዝናብ እጥረት በተሇያዩ 

አካባቢዎች እየጨመረ በመምጣቱ በመሊ ሀገሪቱ እየተስፊፊ ያሇ ሰብሌ ነው፡፡ በመሆኑም 

አንዯ ማዕከሊዊ ስታትስቲክስ ባሇስሌጣን መረጃ መሰረተ በ2012 ዓ.ም በ49,723.57 ሄ/ር 

ሊይ ተዘርቶ 557,928.5 ኩንታሌ ምርት የተመረተ ሲሆን ምርታማነቱም 11.35 ኩ/ሌ 

በሄ/ር መሆኑ ታውቋሌ፡፡  

2. የማሾ ዋና ዋና ጥቅሞች 

2.1. ሇወጪ ገበያ 
 ማሾ ሇውጪ አገር ገበያ ከሚቀርቡት የቆሊ ጥራጥሬ ሰብልች አንደ እና 

ተፇሊጊነቱ እየጨመረ የመጣ ሰብሌ ነው፡፡  

 በ2012 ዓ.ም ሇውጭ ገበያ ከቀረበው 60,892.48 ቶን የማሾ ምርት 

57,808,367.00 የአሜሪካ ድሊር አገራችን እንዲገኘች ከንግዴ ሚኒስቴር 

የተገኘ መረጃ ያሳያሌ፡፡ 

 ሇአምራች አርሶ/ ከፉሌ አርብቶ አዯሮች የገቢ ምንጭ ይሆናሌ፡፡  

 በእሴት ጭመራ ሂዯት ውስጥ ሇበርካታ ዜጎች (በተሇይ ሇሴቶችና ወጣቶች) 

የሥራ ዕዴሌን  ይፇጥራሌ፡፡፡  

2.2.  ሇምግብነት 
 ሰብለ በአጭር ጊዜ የሚዯርስ በመሆኑ ሇምግብና ስነ ምግብ ዋስትና ያሇው 

ጠቀሜታ የጎሊ ነው፡፡  
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 ከፌተኛ የፕሮቲን ይዘት /20–30%/ ስሊሇዉ የተመጋቢዉን የፕሮቲን 

ፌሊጎት በማሟሊት በኩሌ ጠቃሚ ዴርሻ አሇዉ፡፡  

 በአገር ዉሰጥ ማሾ በንፌሮ መሌክ ከማሽሊና ከበቆል ጋር ተዯባሌቆ 

ሇምግብነት ያገሇግሊሌ፡፡ 

 ሳምቡሳና ሾርባ ሇመስራት ያገሇግሊሌ፤ 

 እንዱሁም በአንዲንዴ  አካባቢዎች በክክና በሽሮ መሌክ ያገሇግሊሌ፤ 

 በአግሮ-ኢንደስትሪዎች ውስጥ በሚመረቱ አሌሚ ምግቦች እና ላልች 

የምግብ አይነቶች ውስጥ እንዯ ዋነኛ አካሌ በመሆን ያገሇግሊሌ፡፡ 

 የማሾ ተረፇ ምርት ሇከብቶች መኖነት ይዉሊሌ፡፡ 

2.3. የአፇርን ሇምነት ሇመጠበቅ 
 ከተሇያዩ አዝርዕቶች ጋር ተሰባጥሮ ሲዘራ የአፇር ሇምነትን ያሻሽሊሌ፡፡  

 ማሾ ናይትሮጂን የተባሇዉን ጠቃሚ ንጥረ-ነገር ወዯ አፇር የመጨመር 

ችልታ ስሇአሇዉ ሰብለን ተከትሇዉ ሇሚዘሩት ሰብልች 11.6 ኪ.ግራም 

ናይትሮጅን ቅሪት ይተዋሌ፡፡ 

 የማሾ ሰብሌ ቅጠለን የማርገፌና በአጭር ጊዜ የመበስበስ ባህሪ ስሊሊቸው 

የአፇርን ሇምነትን ያዲብራሌ፡፡ 

 የሰብሌ አመራረት ስርዓትን በማሻሻሌ የአፇር ሇምነት ሇማዲበርና ዘሊቂ የሆነ 

የሰብሌ ሌማት እንዱኖር ከፌተኛ ሚና ይጫወታሌ፤  

 በማሳ ሊይ በሚያስቀረው ብስባሽ ውስጥ የተሇያዩ ንጥረ ነገሮች ስሇሚኖሩ 

የሰው ሰራሽ ማዲበሪያ መጠን እንዱቀንስና የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ሇአርሶ 

አዯሩ ያረጋግጣሌ፤ 

2.4. ሇእንሰሳት መኖነት  
የማሾ ተረፇ ምርት (ገሇባ) ከፌተኛ ፕሮቲን እና ከፌተኛ ንጥረ-ነገር ያሇው ከመሆኑ 

ባሻገር ዝቅተኛ የአሰር (Fiber) መጠን ያሇው በመሆኑ ሇእንሰሳት መኖነት መጠቀም 

ከእንሰሳት እርባታ ከፌተኛ ጥቅም ማግኘት ይቻሊሌ፡፡  

2.5. እንዯ ዋስትና ሰብሌ/Catch Crop 
ዝናብ በሚያጥርባቸው አካባቢዎች ከብርዕ ሰብልች የተሻሇ የዝናብ 

እጥረትን የመቋቋም ችልታ ስሊሇው እና አጭር የመዴረሻ ወቅት 

ስሇሚፇሌግ እንዯ አማራጭና የዋስትና ሰብሌ ከመሆንም ባሸገር በተሇይ 
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በበሌግ አብቃይ አካባቢዎች የተገኘውን ዝናብ በመጠቀም ከፌተኛ ገቢ 

በማስገኘት የሚታወቅ ሰብሌ ነው፡፡ 

3. ሰብለን ሇማምረት አመቺ የሆኑ ስነ ምህዲሮች 

3.1 ከባህር ጠሇሌ በሊይ ከፌታ 
ማሾን ከ350 እስከ 2000 ሜትር ከፌታ ዴረስ ማምረት ቢቻሌም ሇሰብለ እዴገት 

ይበሌጥ የሚስማማው ግን ከ560–1800 ሜትር ነው፡፡ ማሾ የቆሊ ጥራጥሬ ቢሆንም 

ውርጭ በማያጠቃቸው ቦታዎችና ወቅቶች እርጥበት አጠር በሆኑ ወይናዯጋማ 

አካባቢዎችም ሉመረት ይችሊሌ፡፡ 

3.2 የአየር ሙቀት 
ማሾ የሞቃታማ አካባቢ ሰብሌ ሲሆን የሚያስፇሌገዉ የሙቀት መጠን በአማካኝ ከ20–

40°C ባሇዉ የሙቀት መጠን ሲሆን ከ28–30°C የሙቀት መጠን በይበሌጥ 

ይስማማዋሌ፡፡ ሞቃትና ዯረቅ የአየር ፀባይ የሚስማማዉ ሲሆን ጉም የበዛበት፤ 

ተከታታይና ከባዴ ዝናብ በአበባና እምቡጥ /Pod/ አያያዝ ሊይ ከፌተኛ አለታዊ ተፅዕኖ 

ያሳዴራሌ፡፡ 

3.3 የዝናብ መጠን 
ከ350 – 650 ሚሜ ዓመታዊ የዝናብ መጠን ሇማሾ ተስማሚ ነዉ፡፡ ሰብለ አበባ 

እስኪያወጣ ዴረስ የዝናብ እጥረትን ሉቋቋም ቢችሌም እምቡጥ ከሚያወጣበት ጊዜ 

አንስቶ እስከ ዘር መያዣዉ ጊዜ ግን በቂ ዉሃ ያስፇሌገዋሌ፡፡ 

3.4 የአፇር ዓይነት  
ማሾ በተሇያዩ የአፇር ዓይነቶች ሊይ የሚመረት ቢሆንም፤ ውሃ የማይቋጥር ሇም አፇር 

እና አሽዋማ ሇም አፇር ሇጥሩ ምርታማነት ወሳኝ ነው፡፡ ውሃ የሚተኛበት እና ረግረጋማ 

መሬት እንዱሁም ጨዋማ መሬት ማሾን ማምረት ተስማሚ አይዯሇም፡፡  

ማሾ ከላልች ሰብልች ጋር ሲነፃፀር ሇምነት በላሇዉ አፇር ሊይ ሉመረት ቢችሌም 

ዴንጋያማና ሇምነት የላሇዉ አፇር ግን ተመራጭ አይዯሇም፡፡ ሇጥሩ ምርታማነት ማሾ 

የአፇሩ ጣዕም /pH/ ከ 6.2 – 7.2 ባሇዉ መሆን አሇበት፡፡ 
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4. በምርት ሊይ የሚገኙ ዝርያዎች 
ሰንጠረዥ 5፡- በኢትዮጵያ የዝርያ ምዝገባ ስርዓት የተሇቀቁ የማሾ ዝርያዎች 

የዝርያዉ 
ሥም 

የተሇቀቀበ
ት ዓመት 

የመዴረሻ 
ጊዜ 

የዝርያው ፊይዲ ምርት (ኩ/ሄ.ር) ተስማሚ 
ከፌታ 
(ሜትር) 

የዝናብ 
መጠን 
(ሚ.ሜ) 

ዝርያውን 
የሇቀቀው 
ም/ማአከሌ 

ምርመራ 

በምርምር 
ማዕከሌ 

በአርሶ አዯር 
ማሳ 

NVL-1 2014 60-70 ፇጠኖ ዯራሽ በቫይረስ የሚመጣ 
በሽታን እና ብሊይትን የሚቋቋም 

7.5-15 - 450-
1670 

350-
750 

መሌካሳ አዲቃይ ዝር 

አርከበ 2013 60-68 ፇጠኖ ዯራሽ በቫይረስ የሚመጣ 
በሽታን እና ብሊይትን የሚቋቋም 

20-24 13-17 560-760 400-
650 

ሁመራ አዲቃይ ዘር 

ራሳ  
(N-26) 

2011 65-80 ፇጠኖ ዯራሽ በቫይረስ የሚመጣ 
በሽታን እና ብሊይትን የሚቋቋም 

8-15  5-10 900 - 
1670 

350-
550 

መሌካሳ መነሻ ዘር 
አሇው 

ቦርዲ  
(MH-97-6) 

2008 60 ፇጠኖ ዯራሽ በቫይረስ የሚመጣ 
በሽታን እና ብሊይትን የሚቋቋም 

16-20 - 1100-
1750 

>500 ሏዋሳ አዲቃይ ዘር 
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5. የአመራረት ዘዳዎች 

5.1. የማሳ መረጣ 
 ከፌተኛና አስተማማኝ ምርት ሇማግኘት ሇማሾ ተስማሚና ከፌተኛ ምርት ሉሰጡ የሚችለ 

ማሳዎችን መምረጥ ያስፇሌጋሌ፡፡  

 በጣም ተዲፊት ያሌሆነ መሬት ማሇትም ተዲፊትነቱ (ከ5% ያሌበሇጠ)፤ 

 ረግረጋማ/ዉሃ የማይተኛበት አካባቢ እና ዴንጋማ ያሌሆነ፤  

 በጣም አሸዋማ ያሌሆነና ሇምነት ያሇዉ ቀይ ወይም ቡናማ አፇር ያሇው ማሳ ቢሆን 

ይመረጣሌ፡፡ 

5.2የማሳ ዝግጅት 
 ማሳው ሊይ የነበረ ሰብሌ እንዯተሰበሰበ ጠሇቅ አዴርጎ ማረስ፤ ዘር ከመዘራቱ በፉት እንዯ አፇሩ 

ሁኔታ ከሁሇት እስከ ሶስት ጊዜ ማረስ ያሰፇሌጋሌ፡፡  

 እርጥበትን ሉያቅቡ የሚችለ የተሇያዩ ዘዳዎችን (ታይ ሪጅ፣ የጎርፌ ውሃን ወዯ ማሳ ማስገቢያ 

ዘዳዎችን መጠቀም፣ ህዲጎችን በማሳ ውስጥ መስራትና ወዘተ) ከማሳ ዝግጅት ጋር አጣምሮ 

መተግበር፤ 

5.3የዘር ወቅት 
 ማሾ በሞቃታማ አካባቢ የሚመረት ሰብሌ ሲሆን ሇመዴረሰ የሚወስዴበት ጊዜ እንዯ ዝርያው 

የሚሇያይ ቢሆንም፤ በአብዛኛው ማሾ አብቃይ አካባቢዎች እዴገቱን ሇመጨረስ ከ60-80 ቀን 

ይወስዴበታሌ፡፡ ማሾን በበሌግ ሇሚያመርቱ እንዯ ሸዋሮቢት አካባቢዎች የበሌግ ዝናብ 

እንዯጀመረ በአብዛኛው ከየካቲት ወር መጨረሻ እስከ መጋቢት አጋማሽ መዝራት ይቻሊሌ፡፡  

 በመኸር ወቅት ሇሚያመርቱ አካባቢዎች እንዯዝናቡ አጀማመር በሏምላ ወር መጀመሪያ ሆኖ 

የዝርያው የመዴረሻ ወቅት እና የዝናቡ የቆይታ ጊዜ ግምት ውስጥ በማስገባት ዘር መዝራት 

ያስፇሌጋሌ፡፡  

 በመስኖ በሚዘሩ አካባቢዎች የውርጭ ወቅት እንዲሇፇ ጥር/የካቲት ወር መጀመሪያ ጀምሮ 

መዝራት ይቻሊሌ፡፡ 

5.4አዘራር ዘዳ 

ከፌተኛ ምርት ሇማግኘት የሚመከረው የአዘራር ዘዳ በመስመር መዝራት ነው፡፡ የዝናብ እጥረት 

ባሇባቸው አካባቢዎች የአየሩ ሙቀት ከፌተኛ ሆኖ እርጥበቱ ዝቅተኛ ስሇሚሆን ተክለ ቅርንጫፊማ 

ሉሆን አይችሌም፡፡ ስሇዚህ በመስመር መካካሌ 25 ሳ.ሜ እንዱሁም በተክልች መካከሌ 5 ሳ.ሜ ርቀት 

መዝራት ያስፇሌጋሌ፡፡ በክረምት ወቅት ግን የአየሩ እርጥበት ስሇሚጨምር ከ30-40 ሳ.ሜ በመስመር 

መካከሌና 5 ሳ.ሜ በተክልች መካከሌ ቢሆን ይመረጣሌ፡፡ በአንዴ ጉዴጓዴ የሚጣሇወ- የዘር መጠን 

እንዯዘሩ የጥራት ዯረጃ የሚሇያይ ሲሆን ከታወቀ የዘር አምራች ዴርጅት ማረጋገጫ የተሰጠው የማሾ 
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ዘር መጠቀም ይመከራሌ፡፡ በቂ እርጥበት በአፇር ውስጥ ካሇ አንዴ ዘር መጠቀም የሚቻሌ ሲሆን በቂ 

እርጥበት በላሇበት ሁኔታ በእያንዲንደ ጉዴጓዴ ዉስጥ ሁሇት ዘር መጣሌ የሚመረጥ ሲሆን ሲበቅሌ 

ዯካማውን መርጦ በማስወገዴ የተክለን ብዛት እንዱጠበቅ ማዴረግ ይገባሌ፡፡የዘር መጠን 

የዘር መጠን አጠቃቀም እንዯ ዘሩ ፌሬ መጠን /ትሌቅነትና ትንሽነት/ በሄ/ር የሚያስፇሌገዉ ይሇያያሌ፡፡ 

በመሆኑም ከ25 እስከ 40 ኪግ ሇሄክታር መጠቀም አስፇሊጊ ነው፡፡ ነገር ግን በአንዴ ጉዴጓዴ ሁሇት ዘር 

የሚጣሌ ከሆነ ከሊይ ያሇውን የዘር መጠን እጥፌ መጠቀም ያስፇሌጋሌ፡፡ 

5.5የዘር ጥሌቀት 
ተገቢውን የዘር ጥሌቀት መጠበቅ ሰብለ የተስተካከሇ ብቅሇትና አቋም እንዱኖረው ስሇሚያዯርግ 

በመጨረሻ የተሻሇ ምርት ሇማግኘት ይረዲሌ፡፡ በዚህም መሠረት የዘር ጥሌቀት እንዯ አፇሩ ሁኔታ ከ 

2.5 – 4 ሳ.ሜ መሆን አሇበት፡፡  

5.6ማዲበሪያ መጠንና አጠቃቀም ዘዳ 

ሰው ሰራሽ ማዲበሪያ 

ማሾ የጥራጥሬ ቤተሰብ እንዯመሆኑ መጠን ከአየር ናይትሮጅንን በመውሰዴ አፇር ዉስጥ በማስቀመጥ 

ሇራሱና ሇቀጣይ ሰብሌ ይጠቅማሌ፡፡ በተጨማሪም በዘር ወቅት 121 ኪ.ግራም/በሄ/ር ኤን.ፑ. ኤስ./ቢ/ 

ማዲበሪያ መጠቀም ይገባሌ፡፡ 

የህየወ ማዲበሪያ (bio-fertilizer) 

ሇማሾ MB-001 የተባሇውን የህየወ ማዲበሪያ 500 ግራም በሄ/ር ከሚዘራ የዘር መጠን ጋር አሽቶ 

መጠቀም ነዉ፡፡ 

የተፇጥሮ ማዲበሪያ 

61 ኪ.ግራም የኤን.ፑ.ኤስ/ቢ/ እና 25 ኩንታሌ የተብሊሊ ኮምፖስት /12.5 ኩንታሌ ቨርሚ ኮምፖሰት/ 

ጋር አዯባሌቆ መዝራት የተሸሇ ምርት ይሰጣሌ፡፡ 

የአሲዲማ አፇር ምክረ ሀሳብ ከቦልቄ ሰብሌ ጋር ተመሳሳይ ስሇሆነ ዕዝለን ይመሌከቱ፡፡ 

6. የሰብሌ አመራረት ሥርዓት 

6.1. ሰብሌ ፇረቃ (crop rotation) 
በአንዴ ማሳ ሊይ በየ2/3 ዓመት አንዴ ጊዜ እያፇራረቁ መዝራት ይገባሌ፡፡ የፇረቃው ዓመት እያጠረ 

በሄዯ ቁጥር በማሳው ሊይ ተባይ ሉበዛ ይችሊሌ፡፡ በዚህም ማሾን ወይም ላልች የቆሊ ጥራጥሬዎችን 

በአንዴ ማሳ ሊይ አከታትል መዝራት የአፇር ሇምነትን የሚቀንስ ሲሆን በተጨማሪም የተባይ ክስተትን 

ይጨምራሌ፡፡ የማሾ በሽታዎች በአፇር ዉስጥ የመቆየት ፀባይ ስሇሚኖራቸዉ ማሾ በአንዴ ማሳ ሊይ 
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ከአንዴ ጊዜ በሊይ ሳይፇራረቅ መዘራት የሇበትም:: ስሇዚህ ማሾን ከማሽሊ፤ በቆል፣ የቅባት ሰብልች እና 

ጤፌ ጋር በፇረቃ ማምረት ይገባሌ፡፡  

6.2. ሰብሌ ስብጥር (Inter-cropping) 
ማሾ ሇመዴረስ የሚወስዴበት ጊዜ አጭር በመሆኑና በአብዛኛው ጊዜ በአጭር የዝናብ ወቅት (በበሌግ 

ወቅት) ሰሇሚመረት፤ ሰብለ ብቻውን (ያሇ ስብጥር) ይመረታሌ፡፡ ነገር ግን በአንዲንዴ አካባቢዎች 

ከማሽሊ እና በቆልና  ጋር ተሰባጥሮ ይዘራሌ፡፡ ማሾ ከተሇያዩ ሰብልች ጋር ተሰባጥሮ ሲዘራ በተክልች 

መካከሌ የሚኖረው ርቀት በቂ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፇሌጋሌ፡፡ ነገር ግን ይህ ሳይሆን ከቀረ ሇማሾ 

ሰብሌ የፀሀይ ብርሀን እጥረት ከመጋሇጡ ባሻገር ሇበሽታ ሉጋሇጥ ይችሊሌ፡፡ በስብጥር አዘራር ሲዘራ 1 

መስመር ማሾና 1 መስመር ላሊው ሰብሌ ወይም 2 መስመር ማሾና 1 መስመር ላሊው ሰብሌ አዴርጎ 

መዝራት ጥሩ ውጤት ያስገኛሌ፡፡ 

7. የሰብሌ ጥበቃ ዘዳዎች 

7.1አረም ቁጥጥር 
አረም በማሾ ሰብሌ ሊይ ከ30–50 በመቶ የምርት ቅነሳ እንዯሚያስከትሌ ተረጋግጧሌ፡፡ በተሇይም ማሾ 

ከተዘራ ከ15 – 30 ቀን ባሇዉ ጊዜ ከፌተኛ የንጥረ ነገር ሽሚያ ስሇሚኖር ከፌተኛ የምርት ቅነሳ 

ይኖራሌ፡፡ ስሇዚህ ከዚህ በታች የተጠቀሱትን የአረም መከሊከያ ዘዳዎች በመጠቀም አረምን ማስወገዴ 

ይገባሌ፡፡  

  ባህሊዊ ዘዳ 

 ማሳን ዯጋግሞ ማረስ 

 ሰብለን በማፇራረቅ መዝራት 
 ንፁህ ዘር መጠቀም 
 መኮትኮት፡- በተሇይም ከተዘራ ከ2-3 ሳምንት መኮትኮት አረምን ከመከሊከሌ ባሻገር 

አፇሩን በማሊሊት ውሃ እንዱይዝ/እንዱየያሰርግ ይጠቅማሌ 

 በእጅ ማረም  

 ሰብለ ከተዘራ ከ25ኛ እስከ 40ኛው ቀን እንዯ አረሙ ክስተት ማረም ጥሩ 

ምርት ያስገኛሌ፡፡ 

 የማሾ የቅጠሌ በሽታዎች በቀሊለ ስሇሚተሊሇፈ ዝናብ ዘንቦ እንዲባራ በጤዛ ጊዜ 

አይታረምም፡፡  

  በኬሚካሌ የመከሊከሌ ዘዳ፣ 

ቅዴመ-ብቅሇት የአረም መከሊከያ ደዋሌ ጎሌዴ (ሜቶሊክልር) 1ሉ/ር በ200 ሉትር ውሃ በጥብጦ ሇ1ሄ/ር 

እና ሊሶ አሊኔክስ /Lasso Alanex/ 4 ሉትር በሄር ዘሩ ከተዘራበት ቀን ጀምሮ አስከ 2ኛው ቀን 

መጠቀም በጥራጥሬ ሰብልች  በተረጋገጠው የምርምር ውጤት መሰረት ውጤታማ እንዯሆነ 

በመረጋገጡ ሇማሾ ሰብሌም መጠቀም ውጤታማ እንዯሚሆን ይታመናሌ። ይህም ኬሚካሌ ሲረጭ ዘሩ 
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በአግባቡ በመስመር ከተዘራ በኋሊ በአፇር መሸፇኑን እና የአፇር እርጥበት መኖሩን በትክክሌ ማረጋገጥ 

ይገባሌ፡፡ 

7.2ነፌሳት ተባይ ቁጥጥር 
ነፌሳት ተባዮች የማሾ ሰብሌ ምርትና ምርታማነትን ከሚቀንሱ ምክንያቶች በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው፤ 

 በማሳ ውስጥ የማሾ ዕፅዋትን የሚጎደ ዋና ዋና ተባዮች 

o የቦልቄ ዝንብ /Bean fly=BSM/ 

o የአበባ ትንኝ /Thrips/ 

o ጥቁር ክሽክሽ /Aphids/ 

o የጓይ ትሌ /Ball worm/ 

o ፀጉራማ እጭ /Hairy caterpillar/ 

o የማሾ ፌሬ መጣጭ /እስቲንግ በግ /Sting bugs/ ናቸው፡፡ 

 ነፌሳት ተባዮች ሁለንም የማሾ ዘር እስከ ማበሊሸት ስሇሚዯርሱ በየጊዜዉ ማሳዉን በመጎብኘት 

ተባዮቹን መገምገም ያስፇሌጋሌ፡፡  

 መከሊከያና መቆጣጠሪያ ዘዳዎች 

 ሇቦሇቄ ዝንብ፡- የተሇያዩ የተቀናጁ የመከሊከያ ዘዳዎችን ከመጠቀም በተጨማሪ እንዯ ጋውቾ-

ክሩዘር 1ሉትር ሇ100 ኪ ግ ዘር እና ኢንዲሇም 500 ግራም በ100 ኪል ግራም ዘር አሽቶ ዘሩን 

መዝራት በቦልቄ ሊይ ውጤታማነቱ በተረጋገጠው መሰረት በማሾ ሊይ መጠቀም ይቻሊሌ፣  

 ሇአበባ ትንኝ፣ ሇክሽክሽ፣ ሇእስቲንግ በግ፡- ሴላክሮን 0.5 እስከ 0.6 ሉትር በሄክታር ሂሳብ 

ወይም ዲይሜቶዬት 2 ሉትር ሇሄክታር መጠቀም ይገባሌ፡፡ 

 ሇተሇያዩ የጓይ ትልችና አባጨጓሬዎች /hairy caterpillar/ :- ካርባሪሌ 85% WP 1.5 ኪ.ግ 

ሇሄ/ር በጥብጦ መርጨት፤ ወይንም ካራቴ ከ0.5 እስከ 0.7 ሉትር በሄ/ር መጠቀም ይገባሌ፡፡ 

7.3እጽዋት በሽታ ቁጥጥር 
 ማሾን የሚያጠቁ ዋና ዋና በሽታዎችና የመከሊከያ ዘዳዎቻቸዉ የሚከተለት ናቸዉ፡፡ 

 በቫይረስ የሚመጣ የማሾ ቢጫ ዠንጉርማ የቫይረስ በሽታ /Mung bean yellow mosaic 

virus/ 

 አመዲይ /Powdery mildew/  

 የቅጠሌ ጠቃጠቆ በሽታ/Cercospora leaf spot/  

 ባህሊዊ መከሊከያ ዘዳዎች፦ 

o ወቅቱን ጠብቆ መዝራት  

o ተገቢ የሆነ የማሳ ፅዲት ማዴረግ 

o ንፁህ ዘር መጠቀም 

o የሰብሌ ፇረቃ ማዴረግ 
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o ጤዛ ከረገፇ በኋሊ ማረም 

o ክሽሽን እና ላልች መጣጭ ተባዮችን መቆጣጠር 

o በሽታዉን መቋቋም የሚችለ ዝርያዎችን መጠቀም 

8. የዴህረ-ምርት አያያዝ ዘዳ  

  8.1 ምርት መሰብሰብ 
የማሾ አበባ አንዴ ጊዜ ስሇማያብብ የፌሬ ዘሇሊውም እኩሌ አይዯርቅም፡፡ ይህም የማሾ ሰብሌን መቼ 

መሰብሰብ እንዯሚገባ ሇመወሰን አስቸጋሪ ያዯርገዋሌ፡፡ በአጠቃሊይ የማሾ የዘር ዘሇሊ ወይም ቋቢያ (pod) 

ከ1/2 እስከ 2/3ኛው ሲዯርስ፣ የዘሩም እርጥበት መጠን ከ13-15% ሲሆን የማሾ የፌሬው ዘሇሊ ወይም 

ቋቢያ (pod) ወዯ ቡናማነት ይሇወጣሌ፡፡ ይህ ከሆነ ከ5–7 ቀን ባሇዉ ጊዜ ማሾዉ መሰብሰብ አሇበት 

በማሳ ሊይ እጅግ አንዱዯርቅ ከተዯረገ ዘሩን ሉበትን/Shater እና ምርታማነት ቅነሳ ሉከሰት ችሊሌ፡፡ 

8.2 ሰብሌ ማዴረቅ 
 ፌሬው በዘር ዘሇሊ ወይም ቋቢያ  ውስጥ እንዲሇ በምናዯርቅበት ወቅት ፌሬው በዯንብ መዴረቁን 

ሇማረጋገጥ የተወሰኑ ቋቢያዎችን በመክፇት ዘሩን በጥርስ በመስበር መፇተሽ መዴረቁን 

ማረጋገጥ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 ማሾ ከተነቀሇ በኃሊ በውስጡ የያዘውን እርጥበት በአግባቡ እስኪጨርስ ዴረስ ከ1-2 ቀናት በማሳ 

ሊይ እንዱዯርቅ ይዯረጋሌ፡፡ 

 ማሾን በፀሃይ ሊይ ሇብዙ ጊዜ ማቆየት ከሚያስፇሌገዉ በሊይ በጣም ዯረቅ ስሇሚሆን ሉበተን 

ወይም ሉሰባበርና ሇዉቂያ ሉያስቸግር ወይም ሇጉዲት ሉዲረግ ይችሊሌ፡፡ 

8.3 ሰብሌ መውቃት 
 ማሾ በበቂ ሁኔታ መዴረቁን ካረጋገጡ በኋሊ መዉቃት ይቻሊሌ፡፡ 

 ከሚገባው በሊይ የዯረቀ እንዱሁም በጣም እርጥበት ያሇው የማሾ ዘር በሚወቃበት ጊዜ በቀሊለ 

ሉበሊሽ እንዯሚችሌና እንዯዚህ ዓይነት ሁኔታ ያሇው ማሾ እንዲይገኝ መጠንቀቅ 

እንዯሚያስፇሌግ ያስተውለ፡፡ 

 የውቂያ ሥራ በሸራ እና በአግባቡ በተዘጋጀ አዉዴማ (በስሚንቶ የተሰራ ወይም በዉሃ በዯንብ 

ተጠቅጥቆ የተዘጋጀ አዉዴማ) ሊይ መዉቃት ያስፇሌጋሌ፡፡  

  በዉቂያ ጊዜ መዯረግ ያሇባቸው ጥንቃቄዎች 

 ዘሩን አሇመሰባበርና አሇማበሊሸት  

 ዘሩን ከአሊስፇሊጊ ነገሮች ጋር አሇማቀሊቀሌ  

 ዘሩ እንዲይበተን /እንዲይባክን/ ማዴረግ 

 ዘሩ ከላልች ዝርያዎች እንዲይቀሊቀሌ መጠንቀቅ 

 በመሬት ሊይ አዴርጎ መዉቃት ዘሩን በቀሊለ እንዱበሊሽ ያዯርገዋሌ፡፡ 
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 የተሰባበረና የተሰነጣጠቀ ዘር ዯግሞ በቀሊለ በተባይና በሻጋታ በሽታ የሚበሊሽ ሲሆን 

በሚዘራበት ጊዜ ሊይበቅሌ ይችሊሌ፡፡ 

8.4. ምርት ማከማቸት 
 የማሾ ዘርን ከብሌሽት ሇመከሊከሌ በጥሩ ሁኔታ መቀመጥ አሇበት፡፡ ሇዚህም የተሻሇዉ መንገዴ ዘሩ 

ንፁህና ዯረቅ ሆኖ እንዱቀመጥ መዯረጉን ማረጋገጥ ነዉ፡፡ 

 ዘር ከመታሸጉና ወዯ ጎተራ ከመግባቱ በፉት በዯንብ መዴረቅ አሇበት፡፡ በዯንብ ማዴረቅ የዘርን 

የመሻገት ዕዴሌ ይቀንሳሌ ስሇዚህ የዘር እርጥበት መጠኑ ከ10-12 በመቶ መሆን አሇበት፡፡ 

 ማናኛዉም ሇዘር ማስቀመጫ የሚዉሌ ዕቃ ንፁህና ከተባይና ከበሽታ የፀዲ መሆኑን ማረጋገጥ 

ተገቢ ነዉ፡፡ 

 ማንኛዉም ጆንያም ሆነ ላሊ የዘር መያዣ ዕቃ ዘሩን ሇማከማቸት ከመጠቀማችን በፉት ማስጣትና 

በዯንብ መዴረቅ አሇበት፡፡ 

 የማሾዉ ዘር በጆንያ ወይም በላሊ ዕቃ ዉስጥ ከተዯረገ በኋሊ ዘሩ በንፁህ ዯረቅ /እርጥበት የላሇበት/ 

እና በዯንብ አየር የሚገባበት ቦታ መቀመጥ አሇበት፡፡ 

 አይጦች ወዯ ጎተራው ዘሌቀው እንዲያበሊሹ በክብ የተቆረጠውን ቆርቆሮ በእያንዲንደ የጎተራዉ 

ቋሚ እግር ሊይ እንዱጠሌቅ በማዴረግ በሚስማር መምታት ወይም በሽቦ ማሰር፤  

 አስፇሊጊ ከሆነም አይጦችና አይጠመጎጦችን በወጥመዴናና በአይጥ መርዝ መግዯሌ ይቻሊሌ፡፡ 

 የአይጥ መርዝ በምንጠቀምበት ጊዜ የአይጥ መርዝ ከዘሩ ጋር ፇፅሞ እንዲይቀሊቀሌ መጠንቀቅ 

አሇብን  

 በጆንያ የተሞሊዉ ዘር ከመሬትና ከግዴግዲ እንዲይነካካ በማዴረግ ዘሩን ከእርጥበት መከሊከሌ 

ያስፇሌጋሌ፡፡  

 በጆንያ የተከማቸዉ ዘር ከግዴግዲዉ ቢያንስ አንዴ ሜትር ያህሌ የራቀና በእንጨት ርብራብ ሊይ 

መቀመጥ አሇበት፡፡  

 አዱስ የተሰበሰቡ የማሾ ምርት ከከረመ ምርት ጋር ተዯባሌቆ መከማቸት የሇበትም፡፡ 

 ማሾ በብረት ጎተራ ከተከማቸ ምርቱ/ዘሩ ከተባይና ከእርጥበት በሚገባ የተጠበቀ ነዉ፡፡  

 ከዚህም በተጨማሪ በገበያ ሊይ የሚገኙ የፕሊስቲክ ከረጢቶች/ ሄርሜቲክ ከረጢቶች መጠቀም 

የጎተራ ተባዮችን ሇመከሊከሌ ጠቀሜታው የሊቀ ነው፡፡ 

 በዴህረ ምርት ወቅት የሚከሰቱ ነቀዞችን /የቦልቄና የሊም አተር ነቀዞችን/ ሇመከሊከሌ መጋዘንን 

ንፁህ ማዴረግ፣ በትክክሇኛ ወቅት መሰብሰብ፣ ፕሪሚፍስሜትሌ /አክተሉክ 2% ደቄት፣ በ100 

ኪ.ግ ዘር መሇወስ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 የፍክስቶክሲን ክኒን 1 ክኒን ከ1 እስከ 2 ኩንታሌ ዘር ዉስጥ በመጨመር በማጠን ከ3-4 ወር ሊሇ 

ጊዜ መከሊከሌ የሚቻሌ ሲሆን መዴሃኒቱ አፇትሌኮ በሰው እና በእንሰሳት ሊይ ጉዲት እንዲያዯርስ 

ከፌተኛ ጥንቃቄ መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡ 
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IV. የእርግብ አተር/ Cajanas cajan 

1. መግቢያ 
የእርግብ አተር ወዯ ሀገራችን መች እንዯገባና መመረት እንዯጀመረ መረጃ ባይኖርም እንዯላልች 

የጥራጥሬ ሰብልች በምርምርም ሆነ በሌማቱ ትኩረት ያሌተሰጠውና በፌጥነት መስፊፊት ያሌቻሇ ሰብሌ 

ነው፡፡ የእርግብ አተር በዯበቡ ክሌሌ፣ በአማራና ኦሮሚያ (ስምጥ ሸሇቆ አካባቢዎች) ክሌልች እየተመረተ 

ሲሆን ዴርቅን ተቋቁሞ ሇረጅም ጊዜ መቆየት መቻለ ሇእርጥበት አጠር አካባቢ እጅግ ተመራጭ 

ያዯርገዋሌ፡፡ የእርግብ አተር ቋሚ አይነቴዎች/Perinial types/ በማሳ ሊይ ሇረጅም ጊዜ የሚቆዩ በመሆኑ 

የአፇርና ውሃ ጥበቃ የሚውለ ህዲጎችን ሇማጠናከር አመቺ ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ማሽሊ እና ሰሉጥ 

በተከታታይ በሚመረትባቸው አካባቢዎች እንዯማከሪያ ጥቅም ሊይ ቢውሌ ሇአርሶ አዯሩ እና አካባቢ 

ጥበቃ የሚኖረው አስተዋፆ እጅግ የጎሊ ነው፡፡ በመሆኑም የባሇሙያዎችን እና አርሶ አዯሮችን 

የእውቀትና ክፌተት በመሙሊት ከሰብለ ተጠቃሚ ሇማዴረግ ይህ የቴክኖልጂ ፒኬጅ ተዘጋጅቷሌ፡፡ 

2. የእርግብ አተር ጠቀሜታ 

2.1 ሇምግብነት 
 የእርግብ አተር በተሇያዩ ንጥረ ነገሮች የበሇፀገ የጥራጥሬ ሰብሌ በመሆኑ ሇምግብና ስነ ምግብ 

ዋስትና ጠቀሜታው የጎሊ ነው፡፡  

 ምርቱ በንፌሮ፣ በሽሮ፣ በክክ፣ በእሸት እና ላልች  ዘዳዎች ሇምግብነት ጥቅም ሊይ ሉውሌ 
ይችሊሌ፡፡  

 የእርግብ አተር ቋቢያዎች /Imature pods/ በአትክሌት መሌክ ሇምግብነት ይውሊለ፤ 

2.2 የእርግብ አተር ሇእንሰሳት መኖ ያሇው ጠቀሜታ 
 የእርግብ አተር እጅግ ጠቃሚ የሆነ የእንሰሳት መኖ ሲሆን ቅጠለ ሇረጅም ጊዜ አርንጓዳ ሆኖ 

ስሇሚቆይ በዯረቅ ወቅት አስተማማኝ የመኖ ምንጭ ሉሆን ይችሊሌ፡፡  

 ሆኖም በቆሊማ አካባቢ በፌጥነት ቅጠለን ሇመተካት ስሇሚያዲግተው የቅጠለና ገሇባው 
አጠቃቀም ጥንቃቄ የተሞሊበት መሆን ይኖርበታሌ፡፡  

2.3 ሇአፇር ጥበቃ ያሇው አስተዋፆ 
 የእርግብ አተር ከአየር ውስጥ ናይትሮጅን የተባሇውን ንጥረ ነገር በመሳብ ወዯ አፇር ውስጥ 

በማስገባት የመሬትን ሇምነት ሇማዲበር ይረዲሌ፡፡  

 በማሳው ሊይ እንዯ የአፇርና ውሃ ጥበቃ ህዲጎችን ሇማጠናከርና የአፇር መሸርሸርን ሇመከሊከሌ 

ጠቀሜታው የጎሊ ነው፡፡  

2.4 ሇወጪ ገበያ 
የእርግብ አተር ካሇፈት 4 ዓመታት ወዱህ ሇውጭ ገቤ ከሚቀርቡ የጥራጥሬ ሰብልች መካከሌ አንደ 
ሲሆን በዓሇም ገበያ ተመራጭ ሰብሌ ነው፡፡ 
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2.5 ላልች ጠቀሜታዎች 
 ሇአጥርነት እና የንፊስነት መከሊከያነት በተሇይም በመኖሪያ ቤት አካባቢ ይጠቅማሌ፣ 

 እንጨቱ ሇማገድነት ይውሊሌ 

3. ሰብለን ሇማምረት የሚያስፇሌገው ስነ ምህዲር 

3.1 ከባህር በሊይ ከፌታ 
የእርግብ አተር ከላልች የጥራጥሬ ሰብልች በተሇየ መሌኩ በሰፉ ጂኦግራፉያዊ አካባቢዎች ሉመረት 

ይችሊሌ ሰብለ ከ500 እስከ 1800 ሜትር ከባህር ጠሇሌ ባሊይ ሉመረት ይችሊሌ፡፡ 

3.2 የአየር ሙቀት 
 የእርግብ አተር እስከ 35 ዱግሪ ሴንቲግሬዴ ባሇ ሙቀት ሉበቅሌ የሚችሌ ቢሆንም ሇተስተካከሇ 

የሰብለ እዴገት እና ምርታማት ከ20 እስከ 30 ዱ.ሴ. ዴረስ ያሇው የሙቀት ሁኔታ የበሇጠ 

ይስማማዋሌ፡፡ ከ10 ዱግሪ ሴንቲግሬዴ የሙቀት መጠን በታች ሇሰብለ እዴገት በእጅጉ 

የማይመች ሲሆን የቅጠሌ መርገፌን ሉያስከትሌ ይችሊሌ፡፡ 

3.3 የዝናብ መጠን  
ከ400-1000 ሚ.ሜ አመታዊ የዝናብ መጠን ሇሰብለ እዴገት የበሇጠ ተስማሚ ነው፡፡ የሰብለ ስር 

ጥሌቀት ያሇው በመሆኑ በአፇር ውስጥ የሚገኘውን እርጥበት በመጠቀም ሇረጅም ጊዜ ሉቆይ ይችሊሌ፡፡  

3.4 የአፇር አይነት 
 በዯቃቅ አሸዋማ፣ አሸዋማ፣ በሸክሊማ አፇር፣ ዯሇሊማ አፇር እንዱሁም ውሃ በማያቁሩ ማሳ ሊይ 

የተስተካከሇ ዕዴገት ሉኖረውና ምርት ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ የአፇሩ ጣዕም /PH/ ከ5-8.4 በሆነ ማሳ 

ሊይ ያሇችግር ጥሩ ምርት ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡  
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4. በአገራችን በምርት ሊይ የሚገኙ ዝርያዎች 
ሰንጠረዥ 6፡ በአገራችን በምርት ሊይ የሚገኙ ዝርያዎች ዝርዝር 

ተ.ቁ የዝርያው 
ስም 

የተሇቀቀበት 
ዓ.ም 
እ.ኤ.አ 

የሇቀቀው 
ተቋም 

ተስማሚ አካባቢዎች ምርት መጠን ሇመዴረስ 
የሚፇጅበት 

ጊዜ 

የዝናብ 
መጠን 

ተስማሚ 
ከፌታ 

የዘር 
መጠን 

ምርመራ 

የዘር 
ምርት 
/ኩን/ሄር 

የመኖ 
ምርት 
/ኩን/ሄር 

1 ዯጋጋ 2017 ባኮ ምርምር 
ማዕከሌ 

ሇእርጥበት አጠር 
አካባቢዎች 

74.5 145.4 150 500-1200 1000-2000 4.-4.8 መካከሇኛ የመዴረሻ ጊዜ ያሇው 

2 ዯገባስ 2017 ባኮ ምርምር 
ማዕከሌ 

ሇቆሊና ወይና ዯጋ 
አካባቢዎች 

26.98 60.2 160 800-1200 1000-2000 4.-4.8 መካከሇኛ የመዴረሻ ወቅተ 
ያሇው 

3 ደርሳ/ICEA
P87091/ 

2009 መሌካሳ 
ምርምር 
ማዕከሌ 

ማዕከሊዊ ስምጥ ሸሇቆ፣ 
መኤሶ፣ ጎፊ፣ ባቢላ ቆቦ 
እና ተመሳሳይ  አካባቢ 

10-15 - 120-150 350-750 1000-1650 40-60 የምግብ አይነት ሲሆን ቀዴሞ 
ዯራሽ መሆኑ፣ ሇዋና ዋና 
ተባይና በሽታዎች መቋቋም 
መቻለ፣ ውስን እዴገት ያሇው  

4 ክብረት 2014 ሁመራ 
ምርምር 
ማዕከሌ 

ዝቅተኛ ዝናብ በሚያገኙ 
ቆሊማ አካባቢዎች/ 
ሁመራ እና ተመሳሳይ 
አግሮ ኢኮልጂ ባሊቸው 
አካባቢዎች 

48 115 116 
(50 % 
ሇመኖ) 

600-800 967-1200 3-4 ዘርፇ ብዙ የሆነ ( ሇእንስሳት 
መኖና ሇሰው ምግብ 
የሚያገሇግሌ) Erect, annual 
and early maturing type 

5 ፅጋብ 2014 ሁመራ 
ምርምር 
ማዕከሌ 

ዝቅተኛ ዝናብ በሚያገኙ 
ቆሊማ አካባቢዎች/ 
ሁመራ እና ተመሳሳይ 
አግሮ ኢኮልጂ ባሊቸው 
አካባቢዎች 

53 123 104 
(50 % 
ሇመኖ) 

400-650 590-1000 3-4 ዘርፇ ብዙ የሆነ ( ሇእንስሳት 
መኖና ሇሰው ምግብ 
የሚያገሇግሌ) Erect, annual 
and early maturing type 
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5. የአመራረት ዘዳዎች 

5.1. የማሳ መረጣ 
 ከፌተኛና አስተማማኝ ምርት ሇማግኘት ሇእርግብ አተር ተስማሚና ከፌተኛ ምርት ሉሰጡ 

የሚችለ ማሳዎችን መምረጥ ያስፇሌጋሌ፡፡  

 በጣም ተዲፊት ያሌሆነ መሬት ማሇትም ተዲፊትነቱ (ከ5% ያሌበሇጠ)፤ 

 ረግረጋማ/ዉሃ የማይተኛበት አካባቢ እና ዴንጋማ ያሌሆነ፤  

 በጣም አሸዋማ ያሌሆነና ሇምነት ያሇዉ ማሳ ቢሆን ይመረጣሌ፡፡ 

5.2. የማሳ ዝግጅት 
 ማሳው ሊይ የነበረ ሰብሌ እንዯተሰበሰበ ጠሇቅ አዴርጎ ማረስ፤ ዘር ከመዘራቱ በፉት እንዯ 

አፇሩ ሁኔታ ከሁሇት እስከ ሶስት ጊዜ ማሇስሇስ ያሰፇሌጋሌ፡፡  

 እርጥበትን ሉያቅቡ የሚችለ የተሇያዩ ዘዳዎችን (ታይ ሪጅ፣ የጎርፌ ውሃን ወዯ ማሳ 

ማስገቢያ ዘዳዎችን መጠቀም፣ ህዲጎችን በማሳ ውስጥ መስራትና ወዘተ) ከማሳ ዝግጅት 

ጋር አጣምሮ መተግበር፤ 

5.3 የዘር ወቅት 
የእርግብ አተር ሇመብቀሌ በቂ እርጥበት ያስፇሌገዋሌ፡፡ ስሇሆነም ዘር በሚዘራበት ወቅት 

በሚቲዎሮልጂ መረጃ ሊይ በመመስረት ከሰኔ መጀመሪያ እስከ ሰኔ አጋማሽ ባለት ቀናት ውስጥ 

ቢዘራ ሰብለ ስሩን ዘርግቶ በበጋ ወቅት የሚኖረውን የእርጥበት ማነስ ሇመቋቋም ያስችሇዋሌ፡፡ 

ከዚህም በተጨማሪ ውርጭ በላሇባቸው ወራቶች በመስኖ ሇማሌማት ይቻሊሌ፡፡ ውሃ ማግኘት 

እስከተቻሇ ዴረስ በቤት በጓሮ ማምረትም ይቻሊሌ፡፡ 

5.4 አዘራር ዘዳና የዘር መጠን 
በአጭር ጊዜ ሇሚዯርሱ የእርግብ አተር ዝርያዎች በመስመር መካከሌ 60 ሳ.ሜ እና 20 ሳ.ሜ 

በሰብሌ መካከሌ በማዴረግ ሁሇት ዘር በአንዴ ጉዴጓዴ ውስጥ በመጣሌ ይዘራሌ፡፡ ቡቃያው ሙለ 

በሙለ ከበቀሇ በኋሊ ጠንካራውን በመተው ዯከማውን ማስወገዴ ያስፇሌጋሌ፡፡ የዘር መጠኑም ከ45 

እስ 50 ኪ.ግ በሄ/ር የሚዘራ ሲሆን በአንዴ ጉዴጓዴ ሁሇት ዘር የሚዘራ ከሆነ የዘር መጠን እጥፌ 

አዴርጎ መጠቀም ተገቢ ነው፡፡ 
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5.5.የማዲበሪያ መጠንና አጠቃቀም  

ሰው ሰራሽ ማዲበሪያ 
በአገራችን ሇእርግብ አተር ተስማሚ የሆነ የማዲበሪያ መጠን እስካሁን ዴረስ አሌተጠናም፡፡ ሆኖም 

ሇላልች የቆሊ ጥራጥሬ ሰብልች የሚውሇውን የሰው ሰራሽ ማዲበሪያ (121 ኪ.ግራም ኤን.ፑ.ኤስ) 

መጠቀም ይቻሊሌ፡፡ 

የህየወ ማዲበሪያ (bio-fertilizer) 
ሇእርግብ አተር የሚሆን የህየወ ማዲበሪያ በአሁኑ ወቅት በአገራችን በምርምር አሌወጣም፡፡ ሆኖም 

ሰብለ በአፇር ውስጥ ሉኖሩ የሚችለ የማይኮራይዚያ ፇንገስ እና ራይዞቢየሞችን ሉጠቀም 

የሚችሌበት ሁኔታ ይገኛሌ፡፡ ወዯፉት በምርመር ሇሰብለ የሚያስፇሌጉ የራይዞቢየም ዝርያዎች 

እንዯሚወጡ ይታመናሌ፡፡ 

የተፇጥሮ ማዲበሪያ 
የተፇጥሮ ማዲበሪያ (የእንሰሳት ፌግ፣ ብስባሽ እና ኮምፖስት የአፇሩን የእርጥበት የመያዝ አቅም 

እና ሇምነት ስሇሚያሻሽለ በመስመሮች መካከሌ በመበተን ከአፇሩ ጋር ማቀሊቀሌ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

ሆኖም የእንሰሳት ፌግ ጥቅም ሊይ በሚውሌበት ወቅት ከአፇር ጋር በሚገባ መቀሊቀለን እና 

በሰብለ ግንዴ ስር አሇመበተኑን ማረጋገጥ ይገባሌ፡፡ 61 ኪ.ግራም የኤን.ፑ.ኤስ/ቢ/ እና 25 ኩንታሌ 

የተብሊሊ ኮምፖስት /12.5 ኩንታሌ ቨርሚ ኮምፖሰት/ ጋር አዯባሌቆ መዝራት ያስፇሌጋሌ፡፡ 

6. የሰብሌ አመራረት ሥርዓት 

6.1 የሰብሌ ስብጥር 
የእርግብ አተር ከማሽሊ፣ ከበቆል ሰብልች ጋር በጥሩ ሁኔታ ተሰባጥሮ ሉዘራ ይችሊሌ፡፡ ሇሰብሌ 

ስብጥር አመታዊ እና አጭር የመዴረሻ ጊዜ ያሊቸው ዝርያዎች ተመራጭ ናቸው፡፡ አዘራሩን 

በተመሇከተ ሇላልች የቆሊ ጥራጥሬ ሰብልች የተሰጠው ምክረ ሀሳብ መሰረት መተግበር ነው፡፡ 

6.2 የሰብሌ ፇረቃ 
የእርግብ አተር በሰብሌ ፇረቃ የአፇር ሇምነትን ሇማዲበር እና የተባይ ሰንሰሇትን ሇማቋረጥ በእጅጉ 

የሚረዲ ሰብሌ ነው፡፡ በተሇይም ማሽሊ እና ሰሉጥ በስፊት በሚመረትባቸው ቆሊማ አካባቢዎች 

የእርግብ አተርን ሇሰብሌ ፇረቃ ማስገባት ሇአርሶ/ከፉሌ አርብቶ አዯሩ ተጨማሪ ገቢ ከማስገኘት 

በተጨማሪ የተመጣጠነ የምግብ አቅርቦትን ያስገኛሌ፡፡ 
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7. የሰብሌ ጥበቃ ዘዳዎች 

7.1 ነፌሳት ተባይ ቁጥጥር 
የጓይ ትሌ (Helicoverpa armigera)፡  

ከፌተኛ ጉዲት የሚያስከትሌ ተባይ ሲሆን የጉዲቱ መጠን ከ25 እስከ 70 በመቶ ሉዯርስ ይችሊሌ፡፡ 
የተባዩ ዕጭ እንቡጦችን ቀጥልም የአበባ እንቡጥን በማጥፊት የፌሬ አቃፉ በሚወጣበት ወቅት 
ቀዲዲ በመፌጠር ወዯ እንቡጡ ውስጥ በመግባት ከፌተኛ ጉዲት ያስከትሊሌ፡፡  

መከሊከያ ዘዳ 

የጓይ ትሌ መከሊከሌ እጅግ አስቸጋሪ ሲሆን ይህም ዕጩ በአንቡጡ ውስጥ ቦርቡሮ ስሇሚገባ ነው፡፡ 
ቀጥል ያለት ኬሚካልች መጠቀም ይችሊሌ፡፡ 

 ሳይፏርሜትሪን 25 በመቶ ኢ.ሲ.፣ 
 ካራቴ 5 በመቶ ኢ.ሲ.፣  
 ፋኒትሮታዮን 50 በመቶ ኢ.ሲ.፣ 
 ዲያዚኖን 60 በመቶ ኢ.ሲ.፣ 

በ200 ሉትር ውሀ በመበጥበጥ ሇአንዴ ሄክታር መርጨት፤ 

የአንቡጥ ዝንብ Pigon Pea pod fly (Melanogromyza obtusa) 

በዚህ ተባይ የሚዯርሰው ጉዲት ከ10 እስከ 50% ሉዯርስ የሚችሌ ሲሆን ጉዲቱም በእንቡጡ ሊይ 

ቀዲዲ/Window ተከፌቶ ዝንቧ እስከምትወጣ ዴርስ ሊይታወቅ ይችሊሌ፡፡ በዚህ ተባይ የተጠቃ ዘር 

መብቀሌ የማይችሌ እና ከፌተኛ ሇሆነ የጥራት ችግር የሚዲረግ ሲሆን ረጅም ጊዜ በማሳ ሊይ 

በሚቆዩ የእርግብ አተር አይነቶች ሊይ የከፊ ችግር ያስከትሊሌ፡፡  

መከሊከያ ዘዳ 

 የተባዮችን ዑዯት መሰረት በማዴረግ የዘር ወቅትን ማስተካከሌ 

 የተሇያ የመዴረሻ ጊዜ ያሊቸውን ዝርያዎችን በአንዴ ማሳ ሊይ በአንዴ ጊዜ አሇመትከሌ 

 ሰብሌን አፇራርቆ መዝራት 

 በሰብሌ ስብጥር የተባዮቹን እንቅስቃሴ በመግታት የጉዲት መጠኑን መቀነስ ይቻሊሌ፡፡ 

 ኢንድ ሱሌፊን እና ሜታማይሌ ኬሚካልችን በመጠቀም ጉሌምሱን መቆጣጠር ይቻሊሌ 

ነገር ግን እጭ ከተፇሇፇሇ በኋሊ በኬሚካሌ ሇመቆጣጠር አዲጋች ይሆናሌ፡፡ 

እንቡጥ መጣጭ ትኋን pod sucking bugs  
እንቡጥ መጣጭ ትኃኖች በእርግብ አተር ሊይ ከፌተኛ ጉዲት ከሚያስከትለት ተባዮች ውሰጥ 

ዋነኞቹ ሲሆን የምርት ጉዲት መጠናቸው ከ10 እስከ 30 በመቶ ይዯርሳሌ፡፡ መጣጭ ትኋኖች 

ተብሇው የሚጠቀሱት በርካታ ዝርያዎችን የሚያጠቃሌሌ ሲሆኑ ዋና ዋናዎቹ coreid bug 

(Anoplocnemis spp), spiny brown bug (Clavigralla spp), Riptortus bug (Riptortus 
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spp) and green stink bug (Nezara viridula) ናቸው፡፡ እነዚህ ተባዮች በእንቡጥ ውስጥ 

የሚገኝ ዘርን በመምጠጥ ዘሩ የተጨረማመተ፣ የጠቆረ እንዱሆን ያዯርገዋሌ፡፡ ከዚህም ጋር ተያይዞ 

ላልች ፇንገሶች በእንቡጡ ሊይ እንዱወጡ የሚያዯርጉ ሲሆን ፇንጉሰም የአፌሊቶክሲን መከሰት 

ምክንያት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የቫይረስ በሽታን በማስተሊሇፌ ከፌተኛ ጉዲት 

ያስከትሊለ፡፡ 

መቆጣጠሪያ ዘዳዎች 

 ሰብሌን አፇራርቆ መዝራት 

 በሰብሌ ስብጥር የተባዮቹን እንቅስቃሴ በመግታት የጉዲት መጠኑን መቀነስ ይቻሊሌ፡፡ 

ተባዮቹ Systemic የሆኑ  ፀረ ተባዮችን በመጠቀም ሌንቆጣጠራቸው የምንችቸው ሲሆን 

በተሇይም action acephate @ 1.0 g/l or dimethoate 1.7 ml/l or monocrotophos 1.0 

ml/l በጥሩ ሁኔታ ሉያጠፎቸው ይችሊለ፡፡  

የአበባ ጥንዚዛ/ Blister beetles/ Mylabris pustulata /Thunberg and M. phalerata Pall 

ይህ ጥንዚዛ አይነት ሰብለ አበባ በሚያብበት ወቅት አበባውን በመመገብ ዘር እንዲያፇራ ያዯርጋሌ፡፡ 

በተባዩ የሚዯርሰው ጉዲት እስከ 95 በመቶ የሚዯርስ ሲሆን በተሇይም እርግብ አተር በስፊት 

በማይመረትባቸው አካባቢዎች ጉዲቱ ያይሊሌ፡፡ 

መከሊከያ ዘዳዎች 

 ሰብሌን አፇራርቆ መዝራት 

 በሰብሌ ስብጥር የተባዮቹን እንቅስቃሴ በመግታት የጉዲት መጠኑን መቀነስ ይቻሊሌ፡፡ 

 ተባዩ እንብዛም የሚንቀሳቀስ ስሊሌሆነ በእጅ ወይም በተባይ መረብ በመሰብሰብ መግዯሌ 

ይቻሊሌ፡፡  

 ሳይፏርሜትሪን 10 EC 1 ሚሉ ሉትር ሇአንዴ ሉተር በሚሆን ሂሳብ መጠቀም ይቻሊሌ፡፡ 

 ሊምዲ ሳይልትሪን 5 EC ሚሉ ሉትር ሇአንዴ ሉተር በሚሆን ሂሳብ መጠቀም ይቻሊሌ፡፡ 

7.2 በሽታ ቁጥጥር 
Fusarium wilt 

የእርግብ አተር በበሽታ መጠቃት ብዙም ያሌተሇመዯ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዱህ ግን Fusarium 

wilt (Fusarium udum Butler), እስከ 50% ዴረስ ጉዲት ሉያስከትሌ እንዯሚችሌ መረጃዎች 

ያሳያለ፡፡  
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የመከሊከያ ዘዳዎች 

 ሰብሌን አፇራርቆ መዝራት፤ 

 በሽታውን የሚቋቋም ዝርያ መጠቀም፤ 

 ማሳን በግባቡ በማፅዲት እና በማረስ ማዘጋጀት፤ 

 በኬሚካሌ ሇመከሊከሌ Trichoderma harzanium/ Trichoderma viride የተባሇውን ፀረ 

ተባይ 10 g የሚሆናውን በkg of  ዘር በማሸት ወይም carbendazim 50 WP + thiram 

80 WP @ 1+3 gm በ1 ኪ.ግ ዘር በማሸት መዝራት ይቻሊሌ፡፡  

የባክቴሪያ ጠቃጠቆ/ Bacterial Leaf Spot/Xanthomonas campestris pv. Cajani 

የባክቴሪያ ጠቃቆ በዋነኝነት በዘር የሚተሊሇፌ የቅጠሌ በሽታ ሲሆን በቅጠለ ሊይ በርካታ ቡኒ 

መሰሌ ጠቃጠቆዎችን ይፇጠራለ፡፡ እጅግ ከፌተኛ የሆነ የሰብሌ ጥቃት ሲያጋጥም ቅጠለን 

ወዯቢጫነት የሚሇወጥ ሲሆን ግንደንም እስከመሰንጠቅ ሉያዯርስ ይችሊሌ፡፡ 

የመከሊከያ ዘዳዎች 

 ሰብሌን አፇራርቆ መዝራት፤ 

 በሽታውን የሚቋቋም ዝርያ መጠቀም፤ 

 በዘር ማሻ ኬሚካልች በመጠቀም ዘሩን ማሸት  

 ማሳን በግባቡ በማፅዲት እና በማረስ ማዘጋጀት፤ 

 በሄክታር ሉኖር የሚገባውን የተክሌ መጠን በምክረ ሀሳቡ መሰረት መተግበርና በመስመር 

መዝራት፤ 

 ከፌተኛ የበሽታ ጉዲት ከተከሰተ እና ውሃ አዘሌ ምሌክቶች ሲታዩ streptocycline @ 

0.25g/l መርጨት፤ 

8. የምርት መሰብሰብና የዴህረ ምርት አያያዝ  

8.1 ምርት መሰብሰብ 
 እንቡጦቹ ሇመሰብሰብ በሚዯርሱበት ወቅት ቆዲቸው ወዯ ቡኒነት የሚቀየር ሲሆን ሙለ 

በሙለ ይዯርቃሌ፡፡  

 በዚህ ወቅት የተወሰኑትን እንቡጦች በመክፇትና በጥርስ በመንከስ ምን ያህሌ እንዯዯረቀ 

በመመሌከት መሰብሰብ ይገባሌ፡፡  

 እንቡጡን በመሌቀም በንፁህ ከረጢት ወይም ጆንያ በማከማቸት በንፅህና ወዯ ተዘጋጀ 

ማከማቻ መውሰዴ ይገባሌ፡፡  
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8.2 ሰብሌ ማዴረቅ 
 የተሰበሰበውን ምርት ከመወቃቱ በፉት በሚገባ ሉዯርቅ እና ሇመወቃት ዝግጁ መሆን 

ይኖርበታሌ፡፡ 

 የተሰበሰበውን እንቡጥ በንፁህ ሲሚንቶ ወይም በጥሩ ሁኔታ በዯረቀ ሸራ ሊይ ማዴረቅ 

ያስፇሌጋሌ፡፡  

8.3  ሰብሌ መውቃት 
 የእርግብ አተር አንቡጥ ከተሰበሰበና ንፁህ ሸራ ከተዘጋጀ ወይም በጥሩ ሁኔታ በተዘጋጀ 

አውዴማ ሊይ መውቃት ያስፇሌጋሌ፡፡  

 ምርቱ ከተወቃ በኋሊ በጥሩ ሁኔታ ዯጋግሞ በማንፇስ፣ በማበጠር የምርቱ የተፇሇገውን 

የጥራት ዯረጃ  ሊይ እንዱዯርስ ማዯረግ ይቻሊሌ፡፡ 

የእርግብ አተር ዘርን በጥራት በስብሳቦ በሚወቃበት ወቅት የሚከተለትን ነጥቦች በተግባር ሊይ 

ማዋሌ ያስፇሌጋሌ፡ 

 የአየር ፀባዩ አስቸጋሪ ካሌሆነ የዘሩ የእርጥበት መጠን 12-13% ሲዯርስ ቢሰበሰብ በዘሩ ሊይ 

የሚዯርሰውን የበሽታና የተባይ ጉዲት መቀነስና ሇብዙ ጊዜ በጎተራ ሇማቆየት ያስችሊሌ፡፡ 

 በሚወቃበት ሰዓት በዘሩ ሊይ ጉዲት እንዲይዯርስበት በበሬና እና በእጅ መውቃት ተመራጭ 

ሲሆን ካሌተቻሇ ግን ጉዲቱን ሇመቀነስ የምንጠቀመውን የውቂያ መሳሪያ ማጤን 

ይኖርብናሌ፡፡ በዚህ ወቅት ጥንቃቄ ካሌተዯረገ በዘሩ የመብቀሌ አቅም የዕዴገት አቅምና 

የመሳሰለት ሊይ አለታዊ ተፅእኖ ይኖረዋሌ  

 ከአንዴ በሊይ ዝርያዎች የምናመርት ከሆነ የመሰብሰቢያና የመውቂያ ቦታና ጊዜ በመቀየር 

ዝርያዎቹ እንዲይቀሊቀለ መከሊከሌ ይገባሌ፡፡ 

8.4  ምርት ማከማቸት 
 

 የእርግብ አተር ዘር ከብሌሸት ሇመከሊከሌ በጥሩ ሁኔታ መቀመጥ አሇበት፡፡ ሇዚህም     

የተሻሇዉ መንገዴ ዘሩ ንፁህና ዯረቅ ሆኖ እንዱቀመጥ መዯረጉን ማረጋገጥ ነዉ፡፡ 

 ዘር ከመታሸጉና ወዯ ጎተራ ከመግባቱ በፉት የዘር እርጥበት መጠን ከ10-12 በመቶ 

እስኪዯርስ መዴረቅ አሇበት፡፡ በዯንብ ማዴረቅ የዘርን የመሻገት ዕዴሌ ይቀንሳሌ፡፡ 

 ማንኛዉም ሇዘር ማስቀመጫ የሚዉሌ ዕቃ ንፁህና ከነፌሳት ተባይና በሽታ የፀዲ መሆኑን 

ማረጋገጥ ተገቢ ነዉ፡፡ 

 ማንኛዉም ጆንያ ሆነ ላሊ የዘር መያዣ ዕቃ ዘሩን ሇማከማቸት ከመጠቀማችን በፉት 

ማስጣትና በዯንብ መዴረቅ አሇበት፡፡ 
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 የእርግብ አተር ዘር በጆንያ ወይም በላሊ ዕቃ ዉስጥ ከተዯረገ በኋሊ ዘሩ በንፁህ ዯረቅ 

/እርጥበት የላሇበት/ እና በዯንብ አየር የሚገባበት ቦታ መቀመጥ አሇበት፡፡  

 ከዚያም በእያንዲንደ የጎተራዉ ቋሚ እግር ሊይ በተዘጋጀ ክብ ቆርቆሮ ውስጥ እንዱጠሌቅ 

በማዴረግ በጎተራው እግር 45 ሳ.ሜ ከመሬት ከፌ ብል በሚስማር መምታት ወይም በሽቦ 

ማሰር ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 አስፇሊጊ ከሆነም አይጦችና አይጠመጎጦችን በወጥመዴና በአይጥ መርዝ መግዯሌ ይቻሊሌ፡፡    

 የአይጥ መርዝ በምንጠቀምበት ጊዜ መርዙ ከዘሩ ጋር ፇፅሞ እንዲይቀሊቀሌ መጠንቀቅ 

አሇብን፡፡ 

 በጆንያ የተሞሊዉ ዘር ከመሬትና ከግዴገዲ ጋር እንዲይነካካ በማዴረግ ዘሩን ከእርጥበት 

መከሊከሌ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 የተከማቸዉ ዘር ከግዴገዲዉ ቢያንስ አንዴ ሜትር ያህሌ የራቀና በእንጨት ርብራብ ሊይ 

መቀመጥ አሇበት፡፡ 

 የቆየዉ / አሮጌዉ/ ዘር በተባይ ተበክል ከሆነ ወዯ አዱሱ ዘር የመዛመት እዴሌ 

ሉያጋጥመዉ ሰሇሚችሌ አዱስ የተሰበሰቡ የቦልቄ ዘሮች ከቆዩ ዘሮች ጋር ተዯባሌቀዉ 

መከማቸት የሇባቸዉም፡፡ 

 ዘርን ክብ ከሆነ ትሌቅ የብረት ወይም የቆርቆሮ ጎተራ (metal sailo) ማከማቸት ይቻሊሌ፡፡ 

እንዯዚህ ዓይነት ጎተራዎችን እንዯ ምርቱ መጠን በተሇያየ መጠን መሥራት ይቻሊሌ፡፡ 

 ጎተራዉ ከብረት መሰሌ ቆረቆሮ ሰሇተሠራ ዘሩ ከተባይና ከእረጥበት በሚገባ የተጠበቀ ነዉ፡፡ 

እንዱሁም ዘሩን በቀሊለ ጎተራዉ ዉስጥ መጨመርና በሚፇሇግበትም ጊዜ  በቀሊለ 

ማዉጣት ይቻሊሌ፡፡  

 ከዚህም በተጨማሪ በገበያ ሊይ የሚገኙ የፕሊስቲክ ከረጢቶች/ ሄርሜቲክ ጎተራዎችን 

መጠቀም የጎተራ ተባዮችን ሇመከሊከሌ ጠቀሜታው የሊቀ ነው፡፡ 

 በዴኽረ ምርት ወቅት የሚከሰቱ ነፌሳት ተባዮች ማሇትም ነቀዝን ሇመከሊከሌ ዘርን 

አዘዉትሮ በፀሀይ ማዴረቅ፤ከጤፌ እና ከዲጉሳ ጋር ማዯባሇቅ ፤መጋዝንን ንፁህ ማዴረግ፤ 

በትከክሇኛ ወቅት መሰብሰብ፤ ፕሪሚፍስሚታይሌ አከቴሉክ 2% መጠቀም፡፡  

 ጎተራ ተባዮች ቁጥጥር 

በእርግብ አተር በዴህረ ምርት አያያዝ ወቅት በጎተራ ተባዮች የሚዯርሰው ጉዲት እጅግ ክፌተኛ 
ነው፡፡ ዋናዎቹ የጎተራ ተባዮች ነብሳት ተባይ ሲሆኑ በበሽታ የሚዯርሰው ጉዲት እንብዛም ነው፡፡ 
ከጎተራ ተባዮቹ ውስጥ በዋነኝነት ነቀዝ Callosobruchus maculatus የከፊ ጉዲት ያስከትሊሌ፡፡ 
ይህ ተባይ በማሳ ሊይ በመጎምራት ዯረጃ እያሇ የሚጀምሩ ሲሆን ተያይዘው ወዯ ጎተራ በመግባት 
ከፌተኛ የምርት ብክነት ያስከትሊለ፡፡ የነቀዙ እጭ የዘሩን ውስጣዊ አካሌ የሚያጠፊ ሲሆን ይህም 
የዘሩን ጥቅም (ሇዘርም ሆነ ሇምግብነት) ያበሊሻሌ፡፡ እስካሁን ዴረስ ሇነቀዝን ጉዲት ሉቋቋሙ 
የሚችለ ዝርያዎች አሌተገኙም፡፡   
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የነቀዝ ቁጥጥር  

ነቀዝን በሚከተለ ዘዳዎች መከሊከሌ ይቻሊሌ 
 አዱስ የሚገባ ምርት ካሇፇው ከከረመው ምርት ጋር እንዲሌተቀሊቀሇ እና ተባዮችም 

በውስጡ እንዯላለት ማረጋገጥ ያስፇሌጋሌ፡፡  
 የማከማቻ ጎተራን አዱስ ምርት ከማስገባታችን በፉት በሚገባ በማፅዲት  ማዘጋጀት፤ 
 የተሸሻለ የማከማቻ መሳሪያዎችን/ የብረት ጎተራ፣ ሄርሜቲክ የፕሊስቲክ ምርት ማከማቻ፣ 

በአካባቢ የሚሰሩ የተሻሻለ ጎተራዎች እና ላልችም በአግባቡ መጠቀም፡፡  
 ወዯ ጎተራ የሚገባ ምርት ተገቢውን የእርጥበት መጠን ጠብቆ መግባቱን ማረጋገጥ 
 በጆንያ የምናከማች ከሆንን አዱስ ጆንያ/ ከረጢት መጠቀም ካሌሆንም ከረጢቱን በፀረ ተባይ 

ውስጥ በመንከር ማዘጋጀት ይቻሊሌ፡፡  
 በአነስተኛ አርሶ አዯር ዯረጃ ምርቱን ሇእሇት ምግባቸው ስሇሚጠቀሙበት ረጅም ጊዜ 

ከሚቆዩ ኬሚካልች ይሌቅ በምግብ እና ላልች ዘይቶች በማሸት ማቆየቱ ከተባይም ሆነ 
ከሻጋታ የነፃ ምርት ሇማከማቸት ይረዲሌ፡፡ 

 በኬሚካሌ ታሽቶ/ ታጥኖ በሚከማች ምርት ረገዴ ፍክቶክሲን፣ አክተሉክ እና ላልች ፀረ 
ተባዮችን በተቀመጠሊቸው መጠን መጠቀም ያስፇሌጋሌ፡፡ ሆኖም የማጠኛ ኬሚካልችን 
ስንጠቀም ኬሚካለ አፇትሌኮ በሰውና በእንሰሳት ሊይ ጉዲት እንዲያስከትሌ ተገቢ ጥንቃቄ 
መዯረግ ይኖበታሌ፡፡ ሆኖም በኬሚካሌ የሚዯረግ መከሊከሌ ረጅም ጊዜ ሇሚቆይ ምርት ብቻ 
መሆን ይኖበታሌ፡፡  
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V. ዯገራ/ Cowpea/ Vigna unguigulata L. 

1. መግቢያ 
ዯገራ በአገራችን በቆሊማ አካባቢዎች በመሌማት ሊይ የሚገኝ እና ከፌተኛ የሆነ የምግብና ስነ 

ምግብ ጠቀሜታ ካሊቸው የቆሊ ጥራጥሬዎች ውስጥ አንደ ነው፡፡ ሀገራችን ሇሰብለ ሁሇተኛ የመገኛ 

እና የመስፊፉያ ማዕከሌ ብትሆንም ሇሰብለ የተሰጠው ትኩረት አናሳ በመሆኑ እንዯ ላልች 

የጥራጥሬ ሰብልች በስፊት ሇመመረት አሌቻሇም፡፡ 

በአሁኑ ወቅት ሰብለ በተሇያዩ ቆሊማ አካባቢዎች እየተመረተ ሲሆን በኦሮሚያ ክሌሌ በምስራቅ 

ሀረርጌ አካባቢ፣ በአማራ ክሌሌ በሰሜን እና ዯቡብ ወል፣ ዋግ ህምራ፣ በትግራይ በቆሊ ተምቤን 

አካባቢ እና አበርገላ፣ በዯቡብ ክሌሌ በኮንሶና ዯራሼ አካባቢ፣ በጋምቤሊ ከሌሌ አቦቦ እና ኢታንግ 

አካባቢ ይመረታሌ፡፡  ከዚሁ ጋር ተያይዞም በተሇያዩ አካባቢዎች በተሇያየ ስያሜ የሚታወቅ ሲሆን 

በአማርኛ (ቸከላ፣ ቀጭኔ)፤ በትግርኛ (አዯንጎር፣ ሊሃም አተር)፤ በአሮሚኛ (አተራ ባቢላ፣ አተራ 

የሱፌ፣ ቀጭኔ) ጋምቤሊ ክሌሌ አካባቢ (ራፖ፣ ሞሆ፣ ቦሆ፣ ዌኑ እና ወዘተ) በሚለ ስያሜዎች 

ይታወቃሌ፡፡ ዯገራ በአጭር ጊዜ የሚዯርስና አነስተኛ የዝናብ መጠን ባሊቸው አካባቢዎች ዴርቅን 

ተቋቁሞ የሚመረት ሰብሌ በመሆኑ ሇእርጥበት አጠር አካባቢዎች  የተመቸ ሰብሌ ነው፡፡  

2. የዯገራ ጠቀሜታ 

2.1. ሇምግብነት 
 ዯገራ በተሇያዩ ንጥረ ነገሮች የበሇፀገ የጥራጥሬ ሰብሌ በመሆኑ ሇምግብና ስነ ምግብ ዋስትና 

ጠቀሜታው የጎሊ ነው፡፡  

 የዯገራ ቋቢያዎች /Imature pods/፣ እንቡጦችና ቅጠልች በአትክሌት መሌክ ሇምግብነት 
ይውሊለ፤ 

 ምርቱን በንፌሮ ወይም ደቄቱን ከተሇያዩ ሰብልች ጋር በመቀየጥ በዲቦና ላልች የምግብ 
ዓይነቶችን ማዘጋጀት ይቻሊሌ፣  

 ዘሩ ታሽጎ ሇተሇያዩ የምግብ ዝግጅቶች ሇገበያ ይቀርባሌ፤  
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 በክክ፣ በእሸት እና ላልች ዘዳዎች ሇምግብነት ጥቅም ሊይ ሉውሌ ይችሊሌ፡፡  

2.2  ዯገራ ሇእንሰሳት መኖ ያሇው ጠቀሜታ 
 ዯገራ እጅግ ጠቃሚ የሆነ የእንሰሳት መኖ ሲሆን ቅጠለ በዯረቅ ወቅት አስተማማኝ የመኖ 

ምንጭ ሉሆን ይችሊሌ፡፡  

 ሇእንሰሳት መኖነት ከማምረት ባሻገር በዴርቆሽ፣ ገፇራ፣ እንዱሁም ተረፇ ምርቱ ከላልች 
ሰብሌ አይነቶች ጋር በመቀየጥ ላልች የእንሰሳት መኖዎችን ማምረት ይቻሊሌ፡፡ 

3.3 ሇአፇር ጥበቃ ያሇው ጠቀሜታ 
 ዯገራ እንዯ ላልች የጥራጥሬ ሰብልች ከአየር ውስጥ ናይትሮጅን የተባሇውን ንጥረ ነገር 

በመሳብ ወዯ አፇር ውስጥ በማስገባት የመሬትን ሇምነት ሇማዲበር ይረዲሌ፡፡  

 ዯገራ ከፌተኛ ቅጠሌና ቅርንጫፌ ያሇው በመሆኑ ከአፇር ውስጥ እርጥበት በቀሊለ 
እንዲይተን እና የአፇር ክሇትን ሇመቀነስ ከፌተኛ ሚና ይጫወታሌ፡፡ 

 የቅርንጫፍቹና ቅጠለ በአፇር ውሰጥ በአጭር ጊዜ ስሇሚበሰብስ የአፇር ሇምነትን ከማዲበር 
ባሻገር በአረንጓዳነቱ ተገሌብጦ (green manure) ቢታረስ የአፇር ሇምነትን በመጨመር 
ሂዯት ያሇው አስተዋፆ ከፌተኛ ነው፡፡ 

3. ሰብለን ሇማምረት የሚያስፇሌገው ስነ ምህዲር 

3.1 ከባህር በሊይ ከፌታ 
ዯገራ ከላልች የጥራጥሬ ሰብልች በተሇየ መሌኩ በሰፉ ጂኦግራፉያዊ አካባቢዎች ሉመረት ይችሊሌ 

ሰብለ ከ300 እስከ 2400 ሜትር ከባህር ጠሇሌ ባሊይ መመረት ቢችሌም በሀገራችን ተስማሚው 

ከፌታ ከ400 ሜትር እስከ 1800 ሜትር ዴረስ በስፊት እየተመረተ ይገኛሌ፡፡ 

3.2 የአየር ሙቀት 
 ዯገራ የእርጥበት አጠር አካባቢ ሰብሌ ሲሆን ከፌተኛ የአየር ሙቀትን ተቋቁሞ ምርት 

ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡  

 ዯገራ እስከ 35 ዱግሪ ሴንቲግሬዴ ባሇ ሙቀት ሉበቅሌ የሚችሌ ቢሆንም ሇተስተካከሇ 

የሰብለ እዴገት እና ምርታማነት ከ25 እስከ 30 ዱግሪ ሴንቲ ግሬዴ ዴረስ ያሇው የሙቀት 

ሁኔታ የበሇጠ ይስማማዋሌ፡፡ 

 ከ10 ዱግሪ ሴንቲግሬዴ የሙቀት መጠን በታች ሇሰብለ እዴገት በእጅጉ የማይመች ሲሆን 

የቅጠሌ መርገፌን ሉያስከትሌ ይችሊሌ፡፡ 
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3.3 የዝናብ መጠን  
 ዯገራ በዝናብ አጠር አካባቢዎች የሚመረት ሲሆን ከ400-700 ሚ.ሜ አመታዊ ዝናብ 

ባሇባቸው አካባቢዎች ጥሩ ምርት ሲሰጥ ረጅም የመረሻ ጊዜ የሚፇሌጉ ዝርያዎች እስከ 

1500 ሚ.ሜ አመታዊ የዝናብ መጠን ካገኙ በጥሩ ሁኔታ ምርት ይሰጣለ፡፡  

 የዯገራ ቅጠሌ ትነትን ሉቀነሱ በሚችለ ተፇጥሯዊ መከሊከዎች/Waxy layer/ የተሸፇነ 

በመሆኑና ከፌተኛ ቅጠሌና ቅርንጫፌ ስሊሇው ከሰብለ ውስጥ ብዙ ውሃ እንዲይተን እና 

ከአፇር ውስጥ እርጥበት እንዲይባክን በማስቻለ በእርጥበት አጠር አካባቢዎች አይነተኛ 

ሰብሌ ነው፡፡  

3.4 የአፇር አይነት 
 ዯገራ በተሇያዩ የአፇር አይነቶች ሉመረት የሚችሌ ሰብሌ ቢሆንም ውሃ የማያቁሩ 

/ረግረጋማ/ ያሌሆነ፣ በጥሩ ሁኔታ በተጠነፇፇ ማሳ ሊይ በጥሩ ሁኔታ ሉመረት ይችሊሌ፤ 

 በዯቃቅ አሸዋማ፣ አሸዋማ፣ በሸክሊማ አፇር፣ እንዱሁም ዯሇሊማ አፇር ሊይ ያሇችግር 

ሉበቅሌ እና ምርት ሉሰጥ ይችሊሌ፤  

 የአፇሩ ጣዕም /PH/ ከ5.6 - 8 በሆነ ማሳ ሊይ ያሇችግር ጥሩ ምርት ሉሰጥ ይችሊሌ፤ 
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4. ምርት ሊይ የሚገኙ ዝርያዎች 
ሰንጠረዥ 7. በአገራችን ተሇቀው እየተመረቱ የሚገኙ የዯገራ ዝርያዎች  

ተ.ቁ የዝርያ ስም  ከባህር በሊይ 
ከፌታ(ሜ) 

አመታዊ 
የዝናብ 
መጠን/ሚሜ 

የመዴረሻ 
ወቅት 

የዘር ቀሇም ምርታማነት የተሇቀቀበት 
አመት 

ዝርያውን 
የሇቀቀው 
ማዕከሌ  

ማብራሪያ 
በምርምር 
ማሳ  

በአር አዯር 
ማሳ  

1 ጀርጋዳ 600-1600 450-850 81 ክሬም  20-30 18-25 2020 መሌካሰ አዲቃይ ዘር 
ይገኛሌ 

2 ቀጭኔ 600-1600 450-850 79 ቀይ 19-32 17-27 2020 መሌከሳ አዲቃይ ዘር 
ይገኛሌ 

3 ካንኬቲ (IT99K-
1122) 

1000-1850 350-1100 72-81 ቀይ 22-32 17-21 2012 መሌካሳ አዲቃይ ዘር 
ይገኛሌ 

4 አሰቦት 
 (82D-889)  

1300-1650 350-750 75-85 ፑንክ 26 20 2008 መሌካሳ አዲቃይ ዘር 
ይገኛሌ 

5 ቦላ (85D-3517-2)  350-1850 350-1100 86-95 ቀይ አይን 
ያሇው ነጭ  

19 17 2006 መሌካሳ አዲቃይ ዘር 
ይገኛሌ 

6 IT 98K-131-2 1100-1750 500  110-120 ክሬም 17.9 14 2006 ሀዋሳ ውስን አዲቃይ 
ዘር 

7 አስራት 
(IT 92KD-3) 

1450-1850 660-1025 95-100 ክሬም 20-22.5 16.6 2001 ስሪንቃ ውስን አዲቃይ 
ዘር 

8 በኩር 
 (838 689 4) 

1450-1850 660-1025 95.4 ቀይ ቡናማ 19-21 19.6 2001 ስሪንቃ ውስን አዲቃይ 
ዘር 
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5. የአመራረት ዘዳዎች 

5.1 የማሳ መረጣ 
 ከፌተኛና አስተማማኝ ምርት ሇማግኘት ዯገራን ተስማሚና ከፌተኛ ምርት ሉሰጡ 

የሚችለ ማሳዎችን መምረጥ ያስፇሌጋሌ፡፡  

 በጣም ተዲፊት ያሌሆነ መሬት ማሇትም ተዲፊትነቱ ከ10% ያሌበሇጠ፣ 

 ረግረጋማ/ዉሃ የማይተኛበት አካባቢ እና ዴንጋማ ያሌሆነ፤  

 ዯገራ በበርካታ የአፇር አይነቶች ሉመረት የሚችሌ ቢሆንም በጣም አሸዋማ 

ያሌሆነና ሇምነት ያሇዉ ማሳ ሇከፌተኛ ምርት ወሳኝ ነው፡፡ 

5.2 የማሳ ዝግጅት 
 ማሳው ሊይ የነበረ ሰብሌ እንዯተሰበሰበ ጠሇቅ አዴርጎ ማረስ ዘር ከመዘራቱ በፉት 

እንዯ አፇሩ ሁኔታ ከሁሇት እስከ ሶስት ጊዜ ማረስ ተገቢ ነው፡፡  

 እርጥበትን ሉያቅቡ የሚችለ የተሇያዩ ዘዳዎችን(ታይ ሪጅ፣ የጎርፌ ውሃን ወዯ 

ማሳ ማስገቢያ ዘዳዎችን መጠቀም፣ ህዲጎችን በማሳ ውስጥ መስራትና ወዘተ) 

ከማሳ ዝግጅት ጋር አጣምሮ መተግበር፤ 

5.3 የዘር ወቅት 
 ዯገራ በቆሊማና አነስተኛ ዝናብ በሚያገኙ አካባቢዎች የሚበቅሌና በአነስተኛ 

የዝናብ መጠን በአጭር ጊዜ የሚዯርስ ከመሆኑም በሊይ የዘር ወቅቱም እንዯ 

ላልቹ የቆሊ ጥራጥሬዎች /ሇምሳላ ቦልቄ/ ዝናብ እንዯጀመረ መዝራት 

በምርታማነቱ ሊይ አወንታዊ ሇውጥ ያመጣሌ፡፡ 

 በመሆኑም በዝናብ በሚዘራበት ወቅት በሚቲዎሮልጂ መረጃ ሊይ በመመስረት 

ከሰኔ መጨረሻ እስከ ሃምላ መጀመሪያ ባለት ቀናት ውስጥ ቢዘራ የተሻሇ ነው፡፡ 

ከዚህም በተጨማሪ ውርጭ በላሇባቸው ወራቶች በመስኖ ሇማሌማት ይቻሊሌ፡፡  

5.4 አዘራር ዘዳና የዘር መጠን 
 ዯገራ የተሇያየ የአስተዲዯግ ስርዓት ያሇው ሰብሌ ሲሆን በአጭርና መካከሇኛ ጊዜ 

የሚዯርሱና ሀረጋማ የሆኑ ረጅም ጊዜ የሚዯርሱ የዯገራ ዝርያዎች በሀገራችን 

ይገኛለ፡፡ 

 ፇጥነው ሇሚዯርሱና ውስን እዴገት/Determinate type የዯገራ ዝርያዎች እንዯ 

ቲቢዩ ሊለ ዝርያዎች በመስመር መካከሌ 50 ሳ.ሜ እና 15 ሳ.ሜ በሰብሌ 

መካከሌ በማዴረግ ይዘራሌ፡፡  



47 
 

 ነገር ግን ሀረጋማ ሇሆኑ እና በአንፀራዊነት ረዘም ያሇ የመዴረሻ ጊዜ ሊሊቸው 

ዝርያዎች (ኋይት ወንዯር ትሬይሉንግ) በመስመር መካከሌ 75 ሳ.ሜ እና 25 

ሳ.ሜ በሰብሌ መካከሌ በማዴረግ ይዘራሌ፡፡  

 ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ በአገራችን ሇተሇቀቁ ዝርያዎች በአማካይ በመሰመር መካከሌ 

60 ሳ.ሜና በሰብሌ መካከሌ 20 ሳ.ሜ ተዯርጎ ቢዘራ ይመከራሌ፡፡ 

 የዘር መጠኑ ከ60 እስከ 70 ኪ.ግ በሄ/ር ሲሆን የሰብለን ብቅሇት አስተማማኝ 

ሇማዴረግ እና በሄ/ር የሚኖረውን የተክሌ ብዛት አስተማማኝ ሇማዴረግና ከፌተኛ 

ምርት ሇማግኘት ሁሇት ዘር በአንዴ ጉዴጓዴ አዴርጎ እንዱጣሌ ሇማዴረግ ከሊይ 

የተጠቀሰውን የዘር መጠን እጥፌ አዴርጎ መጠቀም ያስፇሌጋሌ፡፡ 

5.5 የማዲበሪያ መጠንና አጠቃቀም  

ሰው ሰራሽ ማዲበሪያ 
 ዯገራ የአፇር ሇምነትን የሚያሻሽሌ ሰብሌ ሲሆን 121 ኪ.ግራም ኤን.ፑ.ኤስ/ቢ/ 

ማዲበሪያ መጠቀም ይቻሊሌ፡፡ 

የህየወ ማዲበሪያ (bio-fertilizer) 
 ሇዯገራ የሚሆን የህየወ ማዲበሪያ በአሁኑ ወቅት በሀገራችን አይገኝም፡፡ ሆኖም 

ሰብለ በአፇር ውስጥ ሉኖሩ የሚችለ ብራድ ራይዞቢየም ሉጠቀም የሚችሌበት 
ሁኔታ ከፌተኛ ነው፤  

 ወዯፉት በምርመር ሇሰብለ የሚያስፇሌጉ የራይዞቢየም ዝርያዎች እንዯሚወጡ 
ይታመናሌ፤ 

የተፇጥሮ ማዲበሪያ 
 የተፇጥሮ ማዲበሪያ (የእንሰሳት ፌግ፣ ብስባሽ እና ኮምፖስት የአፇሩን የእርጥበት 

የመያዝ አቅም እና ሇምነት ስሇሚያሻሽለ በመስሮች መካከሌ በመበተን ከአፇሩ 
ጋር ማቀሊቀሌ ያስፇሌጋሌ፡፡  

 ሆኖም የእንሰሳት ፌግ ጥቅም ሊይ በሚውሌበት ወቅት ከአፇር ጋር በሚገባ 
መቀሊቀለን እና በሰብለ ግንዴ ስር አሇመበተኑን ማረጋገጥ ይገባሌ፡፡ 61 
ኪ.ግራም የኤን.ፑ.ኤስ/ቢ/ እና 25 ኩንታሌ የተብሊሊ ኮምፖስት /12.5 ኩንታሌ 
ቨርሚ ኮምፖሰት/ ጋር አዯባሌቆ መዝራት ያስፇሌጋሌ፡፡ 

6. የሰብሌ አመራረት ሥርዓት 

6.1 የሰብሌ ስብጥር 
 ዯገራ ከማሽሊ፣ ከበቆል ሰብልች ጋር በጥሩ ሁኔታ ተሰባጥሮ ሉዘራ ይችሊሌ፡፡  
 ሇሰብሌ ስብጥር አመታዊ እና አጭር የመዴረሻ ጊዜ ያሊቸው ዝርያዎች 

ተመራጭ ናቸው፡፡ 
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 አዘራሩን በተመሇከተ 1 መስመር ዯገራና 1 መስመር ላሊው ሰብሌ ወይም 2 
መስመር ዯገራና 1 መስመር ላሊው ሰብሌ አዴርጎ መዝራት ጥሩ ውጤት 
ያስገኛሌ፡፡ 

6.2 የረዴፌ አመራረት ዘዳ (Strip cropping) 
ዯገራ በዚህ አመራረት ስርዓት ውስጥ በሚሇማበት ወቅት ሁሇት መስመር የአገዲ 

ሰብልች/ በቆል ወይም ማሽሊ እና አራት መስመር የዯገራ ሰብሌ በመዝራት የአገዲ 

ሰብለን የፀሃይ ግርድሽን ሇመቀነስ ይቻሊሌ፡፡  

6.3 የሰብሌ ፇረቃ 
 ዯገራ በሰብሌ ፇረቃ የአፇርን ሇምነት ሇማዲበር እና የተባይ ሰንሰሇትን ሇመቁረጥ 

በእጅጉ የሚረዲ ሰብሌ ነው፡፡  

 በተሇይም ማሽሊ፣ ካሳቫ፣ ዲጉሳ እና ሰሉጥ በስፊት በሚመረትባቸው ቆሊማ 

አካባቢዎች ዯገራን ሇሰብሌ ፇረቃ ማስገባት ሇአርሶ/ከፉሌ አርብቶ አዯሩ ተጨማሪ 

ገቢ ከማስገኘት በተጨማሪ የተመጣጠነ የምግብ አቅርቦትን ያስገኛሌ፤ 

7. ሰብሌ ጥበቃ 

7.1 አረም ቁጥጥር 
 ባህሊዊ የቁጥጥር ዘዳዎች 

 ማሳን ከእርሻ በፉት ማፅዲት 

 ማሳን ዯጋግሞ ማረስ 

 የሰብሌ ፇረቃን መጠቀም 

 ንፁህ ዘር መጠቀም 

 በእጅ ማረም 

 የመጀመሪው አረምና ኩትኳቶ ዯገራ ከተዘራ ከ2-3 ሳምንት ባሇው 

ጊዜ ውስጥ ይካሄዲሌ፡፡  

 ሁሇተኛ አረም እንዯ ዝርያው እዴገት ታይቶ የሚከናዎን አበባ 

ከማበቡ በፉት ሆኖ 25-35 ቀናት፡፡  

 የዯገራ የቅጠሌ በሽታዎች በቀሊለ ስሇሚተሊሇፈ በጤዛና ዝናብ ዘንቦ 

እንዲባራ አይታረም፡፡ 

 ኬሚካሌ ቁጥጥር ዘዳ 

 ቅዴመ-ብቅሇት የአረም መከሊከያ ደዋሌ ጎሌዴ (ሜቶሊክልር) 1ሉ/ር በ200 ሉትር 

ውሃ በጥብጦ ሇ1ሄ/ር ዘሩ ከተዘራበት ቀን ጀምሮ አስከ 2ኛው ቀን መጠቀም 

አረምን ሇመቆጣጠር ከፌተኛ ሚና እንዲሇው የተሇያዩ የምርምር ውጤቶች 
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ይጠቁማለ፡፡ ይህ ኬሚካሌ ሲረጭ ዘሩ በአግባቡ በአፇር መሸፇኑን እና የአፇር 

እርጥበት መኖሩን በትክክሌ ማረጋገጥ ይገባሌ፡፡ 

7.2 ነፌሳት ተባዮች 
ዯገራ ከቡቃያነት አንስቶ በተሇያዩ የእዴገት ዯረጃዎች ጎተራ ዴረስ አስከሚገባ በተሇያዩ 
ተባዮች ይጠቃሌ፡፡ 

ክሽክሽ/Aphids 

የክሽክሽ ጉሌምስ Nemphs የእፀዋቱን ህዋስ በመሰርሰርና በውስጡ የሚገኘውን ፇሳሽ 

በመምጠጥ ከፌተኛ ጉዲት ያስከትሊለ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የቫይረስ በሽታዎችን 

በማስተሊሇፌ ሰብለ በቫይረስ እንዱጠቃ ያዯርጋለ፡፡ 

መከሊከያ ዘዳዎች 

 ሰብሌን አፇርቆ መዝራት፤ 

 ተባዮቹ ሉያርፈባቸው የሚችለ አስተናጋጅ ሰብልችን ማስወገዴ 

 ክሽክሾችን ሉበለ የሚችለ ላልች ፒራሲቶይድችን መጠቀም 

ኬሚካሌ ቁጥጥር 

ተባዩ የኢኮኖሚክ ተፅዕኖ የሚያዯርስበት ዯረጃ ሲዯርስ ቀጥል ያለትን ሲሰተሚክ ፀረ 

ተባዮችን መጠቀም ይቻሊሌ፤ 

 በፀረ-ተባይ ሇመቆጣጠር የማሳ አሰሳ በማካሄዴ በአሰሳው ወቅት በማሳው ውስጥ 

ከ30-40 በመቶ በሚሆኑ የዯገራ ተክልች ሊይ ክሽክሽ ከታየበት ከሚከተለት ፀረ-

ተባዮች አንደን መጠቀም፤ 

 አክቴሉክ/ፕሪሚፍስ ሚታይሌ 50 በመቶ ኢ.ሲ.፣ 

 ዲይሚቶኤት/ሮገር 40 በመቶ ኢ.ሲ.፣  

 ፋኒትሮታዮን 50 በመቶ ኢ.ሲ.፣ 

 ዲያዚኖን 60 በመቶ ኢ.ሲ.፣ 

በ200 ሉትር ውሀ በመበጥበጥ ሇአንዴ ሄክታር መርጨት፤ 

የጓይ ትሌ/ Maruca testunalis/ 

የእሳት ራቷ እንቁሎሎን በአበባ፣ እንቡጥና በቅጠልች ሊይ ትጥሊሇች፡፡ እንቁሊለ በተጣሇ 

በአምስት ቀናት ውስጥ በመፇሌፌሌ እጩ ሇስሊሳ የሆነውን አበባ እና አንቡጦች 

እየተመገበ ቋቢያውን ሰርስሮ በመግባት የሚያፇራውን ዘር በመብሊት ከፌተኛ ጉዲት 

ያስከትሊሌ፡፡  

 የባህሊዊ መከሊከያ ዘዳ 
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 ጥራጥሬ ካሌሆኑ ሰብልች ጋር ሰብለን ማፇራረቅ 

 ከአገዲ ሰብልች ጋር አሰባጥሮ መዝራት  

የኬሚካሌ ቁጥጥር ዘዳ 

 ሳይፏርሜትሪን 25 በመቶ ኢ.ሲ.፣ 

 ካራቴ 5 በመቶ ኢ.ሲ.፣  

 ፋኒትሮታዮን 50 በመቶ ኢ.ሲ.፣ 

 ዲያዚኖን 60 በመቶ ኢ.ሲ.፣ 

በ200 ሉትር ውሀ በመበጥበጥ ሇአንዴ ሄክታር መርጨት፤ 

የአበባ ጥንዚዛ/ Blister beetles/ Mylabris sp  

ይህ የጥንዚዛ አይነት ሰብለ አበባ በሚያብበት ወቅት አበባውን በመመገብ ዘር እንዲያፇራ 

ያዯርጋሌ፡፡ በተባዩ የሚዯርሰው ጉዲት ከፌተኛ ሲሆን በተሇይም ዯገራ በስፊት 

በማይመረትባቸው አካባቢዎች ጉዲቱ ያይሊሌ፡፡ 

መከሊከያ ዘዳዎች 

 ሰብሌን አፇራርቆ መዝራት 
 በሰብሌ ስብጥር የተባዮቹን እንቅስቃሴ በመግታት የጉዲት መጠኑን መቀነስ 

ይቻሊሌ፡፡ 
 ተባዩ እንብዛም የሚንቀሳቀስ ስሊሌሆነ በእጅ ወይም በተባይ መረብ በመሰብሰብ 

መግዯሌ ይቻሊሌ፡፡  
 ሳይፏርሜትሪን 10 EC 1 ሚሉ ሉትር ሇአንዴ ሉትር በሚሆን ሂሳብ መጠቀም 

ይቻሊሌ፡፡ 
 ሊምዲ ሳይልትሪን 5 EC ሚሉ ሉትር ሇአንዴ ሉትር በሚሆን ሂሳብ መጠቀም 

ይቻሊሌ፡፡ 

7.3 የበሽታ ቁጥጥር 
 የዯገራ የሞዛይክ ቫይረስ በሽታ 

በዯገራ ሞዛይክ በሽታ የተጎዲ ሰብሌ ቅጠለ የቢጫና አረንጓዳ ጠቃቆዎች፣ የሚታይበት 

ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ ቅጠልቹ የመጨማዯዴና የመሸብሇሌ ምሌክት ያሳያለ፡፡ 

ይህንን በማዴረገም የሰብለ አዴገት የጫጨ እንዱሆን ያዯርጋሌ፡፡ በሽታው በዘር፣ 

በተጠቁ ቅሪቶች እና በተባዮች የሚሰራጭ ሲሆን እርጠባማ እና ሞቃት አየር ንብረት 

የሽታውን መስፊፊት ያባብሳሌ፡፡ 

መከሊካያ ዘዳዎች 

 በሽታውን የሚከሊከለ ዝርያዎችንና ከበሽታው የፀዲ ዘር መጠቀም 
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 የሰብሌ ፇረቃን መካሄዴ፤ 

 የተጠቁ ሰብልችን እንዱሁም አስተናጋጅ ሰብልችን ማስወገዴ 

 የማሳ ንፅህና እና ማሳ ውስጥ ያሇውን ውሀ በማጠንፇፌ የተባዩን ክስተት 

መቀነስ፤ 

 በምክረ ሀሳቡ መሰረት በመስመር በመዝራት በሰብሌ መካከሌ ተገቢ የሆነ የተክሌ 

ብዛት መጠበቅ፤ 

 በሽታውን የሚያስተሊሌፈ ተባዮችን መቆጣጠር፤ 

የስር አበስብሽ/Fusarium Wilt/ Fusarium oxysporum 

 በዚህ በሽታ የተጠቃ በቡቃያነት ዯረጃ የሚገኝ ሰብሌ የመጠውሇግ ምሌክት 

ከማሳየቱ በተጨማሪ  ቅጠለ ወዯ ቢጫነት ይቀየራሌ፤ ይጠወሌግና ይሞታሌ፡፡  

 በእዴገት ዯረጃ ሊይ ያለ ሰብልች እዴገታቸው የጫጨና አዝጋሚ ከመሆኑ ባሻገር 

ቅልቻቸው ወዯ ቢጫነት ይቀየራሌ ከዚያም በመጠውሇግ ሉሞቱ ይችሊለ፡፡ 

የመከሊከሌ  

 ዘርን በመዴሃኒት አሽቶ መዝራት 

 ማሳን በአግባቡ ማፅዲት እና የሰብሌ ፇረቃን መተግበር 

 ማሳን ውሃ እንዲይተኛበት አስተካክል ማዘጋጀትና በማሳ ውስጥ ከተኛ አጠንፌፍ 

ማስወጣት፤ 

8. የምርት መሰብሰብና የዴህረ ምርት አያያዝ  

8.1 ምርት መሰብሰብ 
 የዯገራ ሰብሌ ምርት ስብሰባ ምርት ሇጥቅም እንዯሚውሌበት ዓሊማ የሚሇያይ 

ሲሆን፡ ሇአትክሌትነት ከሆነ ቅጠለ ሇስሊሳ እንዲሇ መሰብሰብ ይቻሊሌ፡፡ 

አንቡጦቹን ሇምግብነት እንዯ ፍሶሉያ መጠቀም ካስፇሇገ በእንጭጭነት ዯረጃ 

እንዲሇ መሰብሰብ ያስፇሌጋሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ሇእሸትነት የሚውሌ ከሆነ 

ዘሩ ሙለ በሙለ ሳይዯርቅ መሰብሰብ ይገባሌ፡፡ 

 ሆኖም ዯገራ በአብዛኛው ሇእህሌነት የሚውሌ በመሆኑ ከ85-90 በመቶ 

የሚሆኑት እንቡጦች ቆዲቸው ወዯ ቢጫነት ሲቀየርና ሙለ በሙለ ሲዯርቁ 

መሰብሰብ ይገባሌ፡፡ ሆኖም በአንዴ ወቅት ሊይ በማይዯርሱ ዝርያዎች የዯረቀውን 

እንቡጥ ብቻ እየተከታተለ መሰብሰብ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 በሚሰበሰብበት ወቅት የተወሰኑ እንቡጦች በመክፇትና ዘሮቹን በጥርስ በመንከስ 

ምን ያህሌ እንዯዯረቀ ማረጋገጥ ይገባሌ፡፡  
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 በሚሰበሰብበት ወቅት አንዯ ዝርያው የእዴገት ባህሪ እንቡጡን በመሌቀም ወይም 

ሰብለን በማጨዴ መሰብሰብ ይቻሊሌ፡፡  

8.2 ሰብሌ ማዴረቅ 
 የተሰበሰበውን ምርት ከመወቃቱ በፉት በሚገባ ሉዯርቅ እና ሇመወቃት ዝግጁ 

መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

8.3 ሰብሌ መውቃት 
 የዯገራ አንቡጥ ወይም ምርት ከተሰበሰበና ንፁህ ሸራ ከተዘጋጀ ወይም በጥሩ 

ሁኔታ በተዘጋጀ አውዴማ ሊይ መውቃት ያስፇሌጋሌ፡፡  

 ምርቱ ከተወቃ በኋሊ በጥሩ ሁኔታ ዯጋግሞ በማንፇስ፣ በማበጠር ምርቱ 

የተፇሇገውን የጥራት ዯረጃ  ሊይ እንዱዯርስ ማዯረግ ይቻሊሌ፡፡ 

የዯገራ ሰብሌን በጥራት ስብሳቦ በሚወቃበት ወቅት የሚከተለትን ነጥቦች በተግባር ሊይ 

ማዋሌ ያስፇሌጋሌ፡ 

 የአየር ፀባዩ አስቸጋሪ ካሌሆነ የዘሩ የእርጥበት መጠን 12-13% ሲዯርስ ቢሰበሰብ 

በዘሩ ሊይ የሚዯርሰውን የበሽታና የተባይ ጉዲት መቀነስና ሇብዙ ጊዜ በጎተራ 

ሇማቆየት ያስችሊሌ፡፡ 

 በሚወቃበት ሰዓት በዘሩ ሊይ ጉዲት እንዲይዯርስበት በበሬና እና በእጅ መውቃት 

ተመራጭ ሲሆን ካሌተቻሇ ግን ጉዲቱን ሇመቀነስ የምንጠቀመውን የውቂያ 

መሳሪያ ማጤን ይኖርብናሌ፡፡ በዚህ ወቅት ጥንቃቄ ካሌተዯረገ በዘሩ የብቅሇትና 

የዕዴገት አቅም ሊይ አለታዊ ተፅእኖ ይኖረዋሌ  

 ከአንዴ በሊይ ዝርያዎች የምናመርት ከሆነ የመሰብሰቢያና የመውቂያ ቦታና ጊዜ 

በመቀየር ዝርያዎቹ እንዲይቀሊቀለ መከሊከሌ ይገባሌ፡፡ 

8.4  ምርት ማከማቸት 
 የዯገራ ዘር ከብሌሸት ሇመከሊከሌ በጥሩ ሁኔታ መቀመጥ አሇበት፡፡ ሇዚህም 

የተሻሇዉ መንገዴ ዘሩ ንፁህና ዯረቅ ሆኖ እንዱቀመጥ መዯረጉን ማረጋገጥ ነዉ፡፡ 

 ዘር ከመታሸጉና ወዯ ጎተራ ከመግባቱ በፉት የዘር እርጥበት መጠን ከ10-12% 

እስኪዯርስ መዴረቅ አሇበት፡፡ በዯንብ ማዴረቅ የዘርን የመሻገት ዕዴሌ ይቀንሳሌ፡፡ 

 ማንኛዉም ሇዘር ማስቀመጫ የሚዉሌ ዕቃ ንፁህና ከነፌሳት ተባይና በሽታ የፀዲ 

መሆኑን ማረጋገጥ ተገቢ ነዉ፡፡ 

 ማንኛዉም ጆንያም ሆነ ላሊ የዘር መያዣ ዕቃ ዘሩን ሇማከማቸት ከመጠቀማችን 

በፉት ማስጣትና በዯንብ መዴረቅ አሇበት፡፡ 
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 የዯገራ ዘር በጆንያም ወይም በላሊ ዕቃ ዉስጥ ከተዯረገ በኋሊ ዘሩ በንፁህ ዯረቅ 

/እርጥበት የላሇበት/ እና በዯንብ አየር የሚገባበት ቦታ መቀመጥ አሇበት፡፡  

 ከዚያም በእያንዲንደ የጎተራዉ ቋሚ እግር ሊይ በተዘጋጀ ክብ ቆርቆሮ ውስጥ 

እንዱጠሌቅ በማዴረግ በጎተራው እግር 45 ሳ.ሜ ከመሬት ከፌ ብል በሚስማር 

መምታት ወይም በሽቦ ማሰር ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 አስፇሊጊ ከሆነም አይጦችና አይጠመጎጦችን በወጥመዴና በአይጥ መርዝ መግዯሌ 

ይቻሊሌ፡፡    

 የአይጥ መርዝ በምንጠቀምበት ጊዜ መርዙ ከዘሩ ጋር ፇፅሞ እንዲይቀሊቀሌ 

መጠንቀቅ አሇብን፡፡ 

 በጆንያ የተሞሊዉ ዘር ከመሬትና ከግዴገዲ ጋር እንዲይነካካ በማዴረግ ዘሩን 

ከእርጥበት መከሊከሌ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 የተከማቸዉ ዘር ከግዴገዲዉ ቢያንስ አንዴ ሜትር ያህሌ የራቀና በእንጨት 

ርብራብ ሊይ መቀመጥ አሇበት፡፡ 

 የቆየዉ / አሮጌዉ/ ዘር በተባይ ተበክል ከሆነ ወዯ አዱሱ ዘር የመዛመት እዴሌ 

ሉያጋጥመዉ ሰሇሚችሌ አዱስ የተሰበሰቡ የዯገራ ዘሮች ከቆዩ ዘሮች ጋር 

ተዯባሌቀዉ መከማቸት የሇባቸዉም፡፡ 

 ዘርን ክብ ከሆነ ትሌቅ የብረት ወይም የቆርቆሮ ጎተራ (metal sailo) ማከማቸት 

ይቻሊሌ፡፡ እንዯዚህ ዓይነት ጎተራዎችን እንዯ ምርቱ መጠን በተሇያየ መጠን 

መሥራት ይቻሊሌ፡፡ 

 ጎተራዉ ከብረት መሰሌ ቆረቆሮ ሰሇተሠራ ዘሩ ከተባይና ከእረጥበት በሚገባ 

የተጠበቀ ነዉ፡፡ እንዱሁም ዘሩን በቀሊለ ጎተራዉ ዉስጥ መጨመርና 

በሚፇሇግበትም ጊዜ  በቀሊለ ማዉጣት ይቻሊሌ፡፡  

 ከዚህም በተጨማሪ በገበያ ሊይ የሚገኙ የፕሊስቲክ ከረጢቶች/ ሄርሜቲክ 

ጎተራዎችን መጠቀም የጎተራ ተባዮችን ሇመከሊከሌ ጠቀሜታው የሊቀ ነው፡፡ 

 በዴኽረ ምርት ወቅት የሚከሰቱ ነፌሳት ተባዮች ማሇትም ነቀዝን ሇመከሊከሌ ዘርን 

አዘዉትሮ በፀሀይ ማዴረቅ፤ከጤፌ እና ከዲጉሳ ጋር ማዯባሇቅ ፤መጋዝንን ንፁህ 

ማዴረግ፤ በትከክሇኛ ወቅት መሰብሰብ፤ ፕሪሚፍስሚታይሌ አከቴሉክ 2% 

መጠቀም፡፡  

 ጎተራ ተባዮች ቁጥጥር 

በዯገራ ዴህረ ምርት አያያዝ ጉዴሇት በተባይ የሚዯርሰው ጉዲት እጅግ ክፌተኛ ነው፡፡ 

ዋናዎቹ የጎተራ ተባዮች ነብሳት ተባይ ሲሆኑ በበሽታ የሚዯርሰው ጉዲት እንብዛም ነው፡፡ 



54 
 

ከጎተራ ተባዮቹ ውስጥ በዋናነት ነቀዝ Callosobruchus maculatus የከፊ ጉዲት 

ያስከትሊሌ፡፡ ይህ ተባይ በማሳ ሊይ ሰብለ በመዴረስ እያሇ የሚጀምር ሲሆን ተያይዘው 

ወዯ ጎተራ በመግባት ከፌተኛ የምርት ብክነት ያስከትሊለ፡፡ የነቀዙ እጭ የዘሩን ውስጣዊ 

አካሌ የሚያጠፊ ሲሆን ይህም የዘሩን ጥቅም (ሇዘርም ሆነ ሇምግብነት) እንዲይውሌ 

ያዯርጋሌ፡፡ እስካሁን ዴረስ የነቀዝን ጉዲት ሉቋቋሙ የሚችለ ዝርያዎች አሌተገኙም፡፡   

የነቀዝ ቁጥጥር  

ነቀዝን በሚከተለ ዘዳዎች መከሊከሌ ይቻሊሌ 

 አዱስ የሚገባ ምርት ካሇፇው/ከከረመው/ ምርት ጋር እንዲሌተቀሊቀሇ እና 

ተባዮችም በውስጡ እንዯላለ ማረጋገጥ ያስፇሌጋሌ፡፡  

 የማከማቻ ጎተራውን አዱስ ምርት ከማስገባታችን በፉት በሚገባ በማፅዲት 

ማዘጋጀት፤ 

 የተሸሻለ የማከማቻ መሳሪያዎችን/ የብረት ጎተራ፣ ሄርሜቲክ የፕሊስቲክ ምርት 

ማከማቻ፣ በአካባቢ የሚሰሩ የተሻሻለ ጎተራዎች እና ላልችም በአግባቡ 

መጠቀም፡፡  

 ወዯ ጎተራ የሚገባ ምርት ተገቢውን የእርጥበት መጠን ጠብቆ መግባቱን 

ማረጋገጥ፤ 

 በጆንያ የምናከማች ከሆነ አዱስ ጆንያ/ ከረጢት መጠቀም ካሌሆንም ከረጢቱን 

በፀረ ተባይ ውስጥ በመንከር ማዘጋጀት ይቻሊሌ፡፡  

 በአነስተኛ አርሶ አዯር ዯረጃ ምርቱን ሇእሇት ምግባቸው ስሇሚጠቀሙበት ረጅም 

ጊዜ ከሚቆዩ ኬሚካልች ይሌቅ በምግብ እና ላልች ዘይቶች በማሸት ማቆየቱ 

ከተባይም ሆነ ከሻጋታ የነፃ ምርት ሇማከማቸት ይረዲሌ፡፡ 

 በኬሚካሌ ታሽቶ/ ታጥኖ ሇሚከማች ምርት ፍክስቶክሲን፣ አክተሉክ እና ላልች 

ፀረ ተባዮችን በተቀመጠሊቸው መጠን መጠቀም ያስፇሌጋሌ፡፡ ሆኖም የማጠኛ 

ኬሚካልችን ስንጠቀም ኬሚካለ አፇትሌኮ በሰውና በእንሰሳት ሊይ ጉዲት 

እንዲያስከትሌ ተገቢ ጥንቃቄ መዯረግ ይኖበታሌ፡፡ ሆኖም በኬሚካሌ የሚዯረግ 

መከሊከሌ ረጅም ጊዜ ሇሚቆይ ምርት ብቻ መሆን ይኖበታሌ፡፡  
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VI. የፒኬጁ አተገባበር 
ፒኬጁን ተግባራዊ ሇማዴረግ ጥቅም ሊይ የሚውለ የኤክስቴንሽን ዘዳዎች 

ስሌጠና መስጠት 

 በየዯረጃው ሇሚገኙ ሇሚመሇከታቸው የግብርና ባሇሙያዎችና ፒኬጁን ተግባራዊ 

ሇሚያዯርጉ አርሶ አዯሮች ስሇፒኬጁ ምንነት፣ ጠቀሜታ፣ አስፇሊጊነትና ዝርዝር 
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አተገባበር በተግባር የተዯገፇ ስሌጠና በመስጠት በፒኬጁ ሊይ እውቀትና ክህልት 

ይፇጠራሌ፡፡  

 በአርሶ አዯር ዯረጃ የሚሰጠው ስሌጠና በአንዴ ጊዜ ተሰጥቶ የሚያበቃ ሳይሆን 

በወቅታዊ ተግባር ሊይ በየሌማት ቡዴኑና በአርሶ አዯሮች ማሳ ሊይ በተጠናከረ 

መሌኩ መሰጠት ይኖርበታሌ፡፡ 

የሙለ ፒኬጅ ሰርቶ ማሳያ  

 ከማሳ መረጣና ዝግጅት እስከ ምርት መሰብሰብና ክምችት ዴረስ ያለትን አሰራሮች 

በአርሶ አዯሮች ማሳ፣ በአርሶ አዯር ማሰሌጠኛ ማእከሊትና በግብርና ቴክኒክና ሙያ 

ኮላጆች ሊይ በመተግበር አርሶ አዯሮች ከሰርቶ ማሳያው እንዱማሩ በማዴረግ ከዚያው 

ጎን ሇጎን በራሳቸው ማሳ ሊይ እንዱተገብሩ  መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡ 

 በአርሶ አዯር ማሳ የሚከናወን የሰርቶ ማሳያ አንዴ አርሶ አዯር አንዴ ሰርቶ ማሳያ 

እንዱኖረው በማዴረግ በዚያው አካባቢ ከ5 እስከ 10 አርሶ አዯሮችም እንዱተገብሩ 

በማዴረግ ከ2500 እስከ 5000 ካሬ ሜትር መሬት ሊይ ተግባራዊ በማዴረግ 

የአመሇካከት ሇውጥ ማምጣት ያስፇሌጋሌ፡፡ የሰርቶ ማሳያው ዋና ተግባሪ አርሶ አዯሩ 

ሲሆን የሌማት ሰራተኞች ዴርሻ አሰራሩን በተግባር የማሳየትና የአርሶ አዯሩን አቅም 

በማጎሌበት  በኤክስቴንሽን ፒኬጁ ሊይ በተቀመጠው አግባብ እንዱተገበር በማዴረግ 

የሚፇሇገውን ውጤት ማምጣት  ይሆናሌ፡፡  

 በአርሶ አዯር ማሰሌጠኛ የሚተገበር የሙለ ፒኬጅ ሰርቶ ማሳያ በኤክስቴንሽን ፒኬጁ 

የሚተገበረውን ሰብሌ ሇአርሶ አዯሮች ሇማስተዋወቅ፣ ስሇአተገባበሩ እውቀትና 

ክእልታቸውን ከፌ ሇማዴረግና በፒኬጁ ሊይ ፌሊጎት በመፌጠር አርሶ አዯሮቹ ከሰርቶ 

ማሳያው ጎን ሇጎን የየራሳቸውን ማሳ ተግባራዊ እያዯረጉ በተግባር እንዱማሩበት  

ሲሆን የአርሶ አዯር ማሰሌጠኛ ማእከሊቱን የሰርቶ ማሳያ መሬት ስፊትን መሰረት 

ባዯረገ መሌኩ ከአንዴ ባሊይ የሆኑ የኤክስቴንሽን ፒኬጆችን በማቀናጀት አርሶ አዯሩ 

ተግባራዊ እያዯረገ የሚማርበትን አካሄዴን መከተሌ ያስፇሌጋሌ፡፡ ሇእያንዲንደ ሰብሌ 

ከ1000-2500 ካሬ ሜትር ማሳ ያስፇሌጋሌ፡፡  

 በግብርና ቴክኒክና ሙያ ስሌጠና ኮላጆች የሚተገበር  ሰርቶ ማሳያ በግብርና ኮላጆች 

የሚሰሇጥኑ ተማሪዎች የኤክስቴንሽን ፒኬጁን ውጤት በመጠን አነስተኛ ከሆኑት 

ሰርቶ ማሳያዎች በተሻሇ እንዱረደ ያስችለአቸዋሌ፡፡ ሇእያንዲንደ ሰብሌ 

የሚያስፇሌገው መሬት አንዴ አንዴ ሄክታር ይሆናሌ፡፡ 

 ሁለም የሰርቶ ማሳያ ዓይነቶች ሴቶችን ባሳተፇ መሌኩ መከናወን ይኖርበታሌ፡፡  

የመስክ በዓሊትን ማዘጋጀት 
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 የመስክ በዓሊትን በማሳ ዝግጅት፣ በዘር ወቅት፣ በቡቃያ ወቅት፣ በፌሬ መሙሊት 

ወቅትና ወ.ዘ.ተ.  በማዘጋጀት አርሶ አዯሮች የሰብለን ሇውጥ እንዱገነዘቡ ማዴረግ 

ይገባሌ፡፡  

 በበዓለ ቀን የሚሰጡ የአርሶ አዯሮች ግንዛቤና አስተያየት በማሰባሰብ ሇቀጣይ ስራ 

ጥቅም ሊይ እንዱውሌ ማዴረግና አርሶ አዯሮቹ  ባዩት የግብርና ተግባራት ሊይ 

እንዱወያዩ በማዴረግ ክእልታቸውን ማሳዯግና የኤክስቴንሽን ፒኬጁን ያሌተገበሩ 

አርሶ አዯሮችን ማነሳሳት አስፇሊጊ ነው፡፡  

 የመስክ በዓሊት በቀበላ፣ በወረዲ፣ በክሌሌ እና በፋዯራሌ ዯረጃ  ማዘጋጀት 

ጠቀሜታው የጎሊ ነው፡፡ 

የመስክ ጉብኝትና የሌምዴ ሌውውጥ ማዴረግ 

 አርሶ አዯሮች በላልች የ1ሇ5 ቡዴኖች፣ ሌማት ቡዴኖች፣ ቀበላዎች፣ ወረዲዎች፣ 

በመገኘት የኤክስቴንሽን ፒኬጁን ተግባራዊ ካዯረጉ አርሶ አዯሮች ጋር ተቀራርበው 

የጋራ ውይይት እንዱያዯርጉና ማሳቸውን በመጎብኘት ከተግባሪ አርሶ አዯሮች 

እንዱማሩ ማመቻቸት አስፇሊጊ ነው፡፡  

 የመገናኛ ብዙሃንን መጠቀም 

 የየክሌለ የኤፌ ኤም ሬዱዮ እና ቴላቪዥን የኢሉኖ ክስተትን ሇመቅረፌ ከተሇመዯው 

አሰራር መውጣት አስፇሊጊ መሆኑንና ሇዯረቅ አካባቢዎች ትግበራ የተዘጋጁ ፒኬጆች 

ሊይ ፌሊጎት የመፌጠር ስራ መስራት ይገባቸዋሌ፡፡  

 በሰርቶ ማሳያ  አርሶ አዯሩ በራሱ በተግባር እየሰራ ያየው የኤክስቴንሽን ፒኬጁ 

አሰራርና የአተገባበሩ ቅዯም ተከተሌ ዝርዝር አርሶ አዯሩ በቀሊለ ሉረዲው በሚችሇው 

መሌኩ በበራሪ ጹሁፍች በማዘጋጀት እንዱዯርሰው በማዴረግ አርሶ አዯሩ በፇሇገው 

ጊዜ እና ሰዓት ሉያያቸው እና የረሳውን ነገር ሇማስታወስ እንዯ ማጣቀሻ 

እንዱጠቀምበት ማዴረግ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

የማሳና የቤት ሇቤት ጉብኝት 

 የኤክስቴንሽን ፒኬጁ በስፊት እንዱተገበር የሌማት ሰራተኞች  በግሇሰብ አርሶ አዯር 

ዯረጃ እገዛ ሇሚሹ አርሶ አዯሮች በማሳቸው ሊይ በመገኘት አስፇሊጊው ዴጋፌና እገዛ 

ማዴረግ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

የብዴርና የግብአት አቅርቦት ማመቻቸት 

 ሇትግበራ የሚያስፇሌጉ ግብአቶችን በወቅቱ ማቅረብና ሇመግዛት አቅም የላሊቸውን 

አርሶ አዯሮች በሌማት ቡዴን  በመሇየት ባሇው የብዴር ስርዓት ተጠቃሚ እንዱሆኑ 

ማስቻሌ ያስፇሌጋሌ፡፡  
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ቅንጅታዊ አሰራርን ማጎሌበት 

 በየዯረጃው ያለ የምርምር፣ የግብአት አባዥና አቅራቢ እንዱሁም የብዴር አቅራቢ 

ተቋማትና የህብረት ስራ ማኅበራት ሚና የማይተካ ስሇሆነ ቅንጅታዊ አሰራርን 

በየዯረጃው ማጎሌበት አስፇሊጊ ነው፡፡ 

የቴክኒክ ዴጋፌ ማዴረግ 

 በየዯረጃው የሚገኙ የባሇዴርሻ አካሊትና  ባሇሙያዎች አስፇሊጊና ወቅቱን የጠበቀ 

ዴጋፌና እገዛ ማዴረግ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ በፋዯራሌ ዯረጃ በየሩብ ዓመቱ፣ በክሌሌ 

ዯረጃ በየሁሇት ወሩ፣ በዞን ዯረጃ በወር አንዴ ጊዜ፣ ወረዲ በወር ሁሇት ጊዜና በቀበላ 

ዯረጃ የዕሇት ተዕሇት ተግባር በማዴረግ  የሚዯረገው ዴጋፌ በየዯረጃው ያሇውን 

ፇጻሚ አካሌ ሁሇንተናዊ አቅም የሚገነባ የስራ ሊይ ስሌጠና መሆን ይገባዋሌ፡፡  
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VII. ዕዝልች 
ዕዝሌ 1፡ ሇሁለም ሰብልች አዋጭነት ማስሊት ቅጽ 
በአንዴ ሄ/ር መሬት ሊይ ሇሚዘሩ ሰብልች የሚታሰቡ ሌዩ ሌዩ የማምረቻ ወጪ ዝርዝሮች እና የሚጠበቅ ቀጥተኝ ገቢዎች  
ተ.ቁ ወጪ ዝርዝሮች ዝቅተኛ አሰራር በተሸሻሇ አሰራር በትራክተር 

መሇኪያ ያንደ 
ዋጋ 

ጠቅሊሊ 
ዋጋ 

መሇኪያ ያንደ 
ዋጋ 

ጠቅሊሊ 
ዋጋ 

መሇኪያ ያንደ 
ዋጋ 

ጠቅሊሊ 
ዋጋ 

1 የማሳ ዝግጅት                                                                           
 የመጀመሪያ እርሻ ጥማዴ   ጥማዴ   ጥማዴ   
 2ኛ እናእንዯአስፇሊጊነቱ  

እርሻ  
ጥማዴ   ጥማዴ   ጥማዴ   

 ወዘተ          
 ማዲበሪያ መጨመር ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   
 ዘር መዝራት በብተና  ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   
 ዘር መዝራት በመስመር ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   
 ፀረ በሽታ ኬሚካሌ ርጭት ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   
 ፀረ ነፌሳትኬሚካሌ 

ርጭት 
ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   

 ፀረ አረም ኬሚካሌ 
ርጭት 

ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   

 ላልች ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   
 የጠቅሊሊ ወጪ ዴምር          
2 የእንክብካቤ ወጪዎች          
 የመጀመሪያ አረም ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   
 የ2ኛ አረም ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   
 የ3ኛ አረም ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   
 ወዘተ ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   
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ተ.ቁ ወጪ ዝርዝሮች ዝቅተኛ አሰራር በተሸሻሇ አሰራር በትራክተር 
መሇኪያ ያንደ 

ዋጋ 
ጠቅሊሊ 
ዋጋ 

መሇኪያ ያንደ 
ዋጋ 

ጠቅሊሊ 
ዋጋ 

መሇኪያ ያንደ 
ዋጋ 

ጠቅሊሊ 
ዋጋ 

 ዯጋፉ መስኖ ውኃ 
ማጠጣት 

ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   

 ኩትኳቶ እና አፇር 
ማስታቀፌ 

ሰው /ቀን   ሰው /ቀንሀ   ሰው /ቀን   

 ላልች ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   
 የጠቅሊሊ ወጪ ዴምር          
3 የግብዓት ወጪዎች          
 የዘር ዋጋ ሄ/ር ኪ/ግ   ኪ/ግ   ኪ/ግ   
 የማዲበሪያ እና ሊይም ዋጋ 

ሄ/ር 
ኪ/ግ   ኪ/ግ   ኪ/ግ   

 ፀረ ተባይ ኬሚካሌ ዋጋ 
ሄ/ር 

ኪ/ግ /ሉ/ር   ኪ/ግ /ሉ/ር   ኪ/ግ 
/ሉ/ር 

  

 ላልች ኪ/ግ /ሉ/ር   ኪ/ግ /ሉ/ር   ኪ/ግ 
/ሉ/ር 

  

 የጠቅሊሊ ወጪ ዴምር ኪ/ግ /ሉ/ር   ኪ/ግ /ሉ/ር   ኪ/ግ 
/ሉ/ር 

  

4 ምርት መሰብሰብ          
 አጨዲ  ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   
 ውቂያ ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   
 ምርት ማዝ  ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   
 ምርት ክምችት ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   
 ላልች ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   ሰው /ቀን   
5 የጠቅሊሊ ወጪ ዴምር 

ተ.ቁ 1፣2፣3፣4 ዴምር 
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ተ.ቁ ወጪ ዝርዝሮች ዝቅተኛ አሰራር በተሸሻሇ አሰራር በትራክተር 
መሇኪያ ያንደ 

ዋጋ 
ጠቅሊሊ 
ዋጋ 

መሇኪያ ያንደ 
ዋጋ 

ጠቅሊሊ 
ዋጋ 

መሇኪያ ያንደ 
ዋጋ 

ጠቅሊሊ 
ዋጋ 

6 ገቢዎች           
 ጠቅሊሊ ምርት በሄ/ር ከ/ሌ   ከ/ሌ   ከ/ሌ   
 የሰብለ ወቅታዊ ዋጋ  ብር/ኩ/ሌ   ብር/ኩ/ሌ   ብር/ኩ/ሌ   
 ተረፇ ምርት ሺያጭ ብር   ብር   ብር   
 የጠቅሊሊሊ የሰብለ ሺያጭ 

ገቢ 
ብር/ኩ/ሌ   ብር/ኩ/ሌ   ብር/ኩ/ሌ   

7 ከወጪ ቀሪ (ተ.ቁ 6- 5)          
 አዋጭነት (ተ.ቁ 6 / 5)          
ማሳሰቢያ  

1- ይህ ቅጽ አርሶአዯሩ ወጪውን የመመዝገብ ሌምዴ ከማዲበሩ በተጨማሪ ትርፌን ሇማስሊት ከፌተኛ አስተዋጽኦ ያዯርጋሌ፡፡ 

2- አዋጭነው የሚባሇው ከ2 እና ከ2 በሊይ ሲሆን ነው ፡፡ ይህም ማሇት አንዴ ብር ሊጣው ሁሇት ብርና ከዚያ በሊይ ትርፌ ማግኘት 

አሇበት ፡፡ ይህም የጠቅሊሊ የሰብለ ሺያጭ ገቢ(ተ.ቁ 6) ሲካፇሌ ሇጠቅሊሊሇ ወጪ(ተ.ቁ 5) ፡፡ 

3- የራሱን ጉሌበት በመጠቀም ፤ራሱን በሬዎች በመጠቀም ፤ ራሱን ኮምፖስት በመጠቀም  እና ላልችም በራሱ የሚሰሩትን 

እንዯወጪ መያዝ አሇበት ፡፡  

4- ከአካባቢ ተጨባጭ በነሳት የወጪ ዓይነቶች ሉቸምሩም ሉቀንሱም ይችሌለ 
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ዕዝሌ 2፡ በአገራችን የተመዘገቡ ፀረ ተባዮች ዝርዝር 

No Trade Name Common Name Approved uses: For the control of ……. 
1 Insecticides   
 Actellic 2% dust* Pirimiphos-methyl Storage pests on Cereals and Pulses 
 Delicia * Aluminium phosphide 56.7% Storage pests on Cereals and Pulses 
 Detia Gas-Ex-T* Aluminium phosphide 56.7% Storage weevils and beetles on Cereals and Pulses 
 Diazol 60 EC* Diazinon 60% EC Pests of Cereals, vegetables and Oil crop and aphids, caterpillars, 

whiteflies, nematodes, termites  
 Ethiothoate 40% EC Dimethoate Aphids on Field pea and Russian Wheat Aphid (Diuraphis noxia) on 

Barley 
 Helmathion 50 Ec Malathion 50% EC Aphids and leaf hoppers on Maize and storage insect pests in 

storage structures 
 Profit 72% EC Profenofos Pea aphids (Acyrtosiphon pisum) on Field pea 
 Quickphos* Aluminium phosphide 56% W/W 

Tab 
Storage pests 

2 HERBICIDE   
 Alanex 48% EC* Alachlor 480 g/l Annual grass and some broadleaf weeds in Maize and Soybeans 
 Dual Gold 960 EC S-metolachlor Broad leaf weeds in Haricot bean 
 Fusilade” Super 

12.5% EC**** 
Fluzifop-p-butyl Grass weeds in Faba bean 

 Lasso 480 EC Alachlor 480 G/L EC Broad leaf weeds in Haricot bean 
 Lasso/Atrazine 55% Alachlor 35% + Atrazine  20% Annual weeds in Maize, Soybean  



63 
 

No Trade Name Common Name Approved uses: For the control of ……. 
SC* 

 Strongarm 840 WG Diclosulam Broad leaf  and grass weeds on Soya bean 
3 Fungicides   
 Benlate 50 WP**** Benomyl 50% WP Bean anthracnose on Haricot beans 
 Sancozeb 80% WP* Mancozeb 800 g/kg WP Chocolate sport and rust on Faba bean 
 Rodenticides   
1 Klerat pellets **** Brodifacoum  Rats in large stores and in the field for out breaks control under the 

supervision of an expert. 
2 Lanirat Bait 

0.005%**** 
Bromadiolone Field and storage rodents 

3 Storm* Flocoumafen 0.005% pellet Storage and field rodents 
4 Zinc phosphide  Zinc phosphide 80% Technical Field rats as a finished bait 4% zinc phosphide. Zinc phosphide 80% 

technical cannot be sold to the user unless it is formulated to 4% 
zinc phosphide by the registrant 

5 Ratol* Zinc phosphide 80% Technical Field rats as a finished bait 4% zinc phosphide. Zinc phosphide 80% 
technical cannot be sold to the user unless it is formulated to 4% 
zinc phosphide by the registrant 

Note:  

* Re-registered pesticide  

**    Canceled from registration upon receipt of a notification, in writing, from the registrant of the pesticide that this specific 
formulation has been that phased out from their production line. 

***    Canceled from registration upon receipt of a notification, in writing, from the registrant of the pesticide, it has been 
withdrawn from sale    

**** Registration expire 
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ዕዝሌ 3 የሰብልች የውሀ ፌሊጎት እና አጠቃቀም /ከ1000 ሜትር የባሕር ወሇሌ በታች 

ሰብሌ የዘር ወቅት የሰብሌ ውሃ ፌጆታ (ሚ. 
ሜ. በሰብሌ ወቅት ) 

የመስኖ ውሃ አሠጣጥ 
ሸክሊማ መካከሇኛ አፇር አሸዋማ 

ቦልቄ 
መጋቢት 15 - ሚያዝያ 15 600 - 650 በየ10 ቀን 130 ሚ. ሜ. በየ8 ቀን 100 ሚ. ሜ. በየ 1ሣ 70 ሚ. ሜ.  
ሰኔ 15 – 30 450 - 500 በየ13 ቀን 120 ሚ. ሜ. በየ11 ቀን 100 ሚ. ሜ. በየ10 ቀን 70 ሚ. ሜ. 

ማሾ 
መጋቢት 15 - ሚያዝያ 15 450 - 500 በየ10 ቀን 125 ሚ. ሜ. በየ8 ቀን 100 ሚ. ሜ. በየ6 ቀን 75 ሚ. ሜ. 
ሰኔ 15 – 30 300 - 350 በየ13 ቀን 120 ሚ. ሜ. በየ11 ቀን 100 ሚ. ሜ. በየ8 ቀን 75 ሚ. ሜ.  

የእርግ አተር 
መጋቢት 15 - ሚያዝያ 15 600 - 650 በየ13 ቀን 170 ሚ. ሜ. በየ11 ቀን 140 ሚ. ሜ. በየ10 ቀን 100 ሚ. ሜ.  
ሰኔ 15 – 30 450 - 500 በየ18 ቀን 170 ሚ. ሜ. በየ15 ቀን 140 ሚ. ሜ. በየ13 ቀን 100 ሚ. ሜ. 

ዯገራ 
መጋቢት 15 - ሚያዝያ 15 350 - 400 በየ16 ቀን 155 ሚ. ሜ. በየ2 ሣ 125 ሚ. ሜ. በየ10 ቀን 95 ሚ. ሜ.  
ሰኔ 15 – 30 300 - 350 በየ16 ቀን 155 ሚ.ሜ. በየ2 ሣ 125 ሚ. ሜ. በየ10 ቀን 95 ሚ. ሜ. 

ዕዝሌ 4 የሰብልች የውሀ ፌሊጎት እና አጠቃቀም /ከ1000 - 1600 ሜትር የባሕር ወሇሌ 

ሰብሌ የዘር ወቅት 
የሰብሌ ውሃ 

ፌጆታ (ሚ. ሜ. 
በሰብሌ ወቅት ) 

የመስኖ ውሃ አሠጣጥ 

ሸክሊማ መካከሇኛ አፇር አሸዋማ 

ቦልቄ 
መጋቢት 15 - ሚያዝያ 15 450 - 500 በየ12 ቀን 125 ሚ. ሜ. በየ10 ቀን 100 ሚ. ሜ. በየ 1ሣ 75 ሚ. ሜ. 

ሰኔ 15 – 30 400 - 450 በየ13 ቀን 120 ሚ. ሜ. በየ11 ቀን 100 ሚ. ሜ. በየ8 ቀን 75 ሚ. ሜ. 
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ማሾ 
መጋቢት 15 - ሚያዝያ 15 350 - 400 በየ12 ቀን 125 ሚ. ሜ. በየ10 ቀን 100 ሚ. ሜ. በየ 1ሣ 75 ሚ. ሜ. 

ሰኔ 15 – 30 300 - 350 በየ2 ሣ 125 ሚ. ሜ. በየ11 ቀን 100 ሚ. ሜ. በየ8 ቀን 75 ሚ. ሜ. 

የእርግ አተር 
መጋቢት 15 - ሚያዝያ 15 550 - 600 በየ16 ቀን 170 ሚ. ሜ. በየ13 ቀን 135 ሚ. ሜ. በየ10 ቀን 100 ሚ. ሜ. 

ሰኔ 15 – 30 500 - 550 በየ18 ቀን 170 ሚ. ሜ. በየ2 ሣ 140 ሚ. ሜ. በየ11 ቀን 100 ሚ. ሜ. 

ዯገራ 
መጋቢት 15 - ሚያዝያ 15 400 - 450 በየ17 ቀን 170 ሚ. ሜ. በየ14 ቀን 140 ሚ. ሜ. በየ10 ቀን 100 ሚ. ሜ. 

ሰኔ 15 – 30 450 - 500 በየ10 ቀን 100 ሚ. ሜ. በየ2 ሣ 150 ሚ. ሜ. በየ10 ቀን 60 ሚ. ሜ. 

ዕዝሌ 5 የሰብልች የውሀ ፌሊጎት እና አጠቃቀም/ ከ1600 - 1900 ሜትር የባሕር ወሇሌ 

ሰብሌ የዘር ወቅት የሰብሌ ውሃ 
ፌጆታ (ሚ. ሜ. 
በሰብሌ ወቅት ) 

የመስኖ ውሃ አሠጣጥ 
ሸክሊማ መካከሇኛ አፇር አሸዋማ 

ቦልቄ 
መጋቢት 15 - ሚያዝያ 15 400 - 450 በየ12 ቀን 120 ሚ. ሜ. በየ10 ቀን 100 ሚ. ሜ. በየ8 ቀን 80 ሚ. ሜ. 

ሰኔ 15 – 30 350 - 400  በየ16 ሣ 120 ሚ. ሜ. በየ2 ሣ 100 ሚ. ሜ. በየ10 ቀን 70 ሚ. ሜ. 

ማሾ 
መጋቢት 15 - ሚያዝያ 15 350 - 400 በየ12 ቀን 120 ሚ. ሜ. በየ10 ቀን 100 ሚ. ሜ. በየ8 ቀን 80 ሚ. ሜ. 

ሰኔ 15 – 30 250 - 300 በየ16 ቀን 120 ሚ. ሜ. በየ14 ቀን 100 ሚ. ሜ. በየ10 ቀን 75 ሚ. ሜ. 

የእርግ አተር 
መጋቢት 15 - ሚያዝያ 15 500 - 550 በየ17 ቀን 165 ሚ. ሜ. በየ14 ቀን 145 ሚ. ሜ. በየ10 ቀን 100 ሚ. ሜ. 

ሰኔ 15 – 30 400 - 450 በየ22 ቀን 165 ሚ. ሜ. በየ18 ቀን 135 ሚ. ሜ. በየ2 ሣ 100 ሚ. ሜ. 

ዯገራ 
መጋቢት 15 - ሚያዝያ 15 350 - 400 በየ18 ቀን 170 ሚ. ሜ በየ15 ቀን 140 ሚ. ሜ. በየ10 ቀን 100 ሚ. ሜ. 

ሰኔ 15 – 30 350 - 400 በየ2 ሣ 85 ሚ. ሜ. በየ12 ቀን 75 ሚ. ሜ. በየ10 ቀን 60 ሚ. ሜ. 

 

መግሇጫ፡  ሣ ማሇት ሣምንት 

የተገሇጸው መስኖ ውሃ መጠን ብክነትን ይጨምራሌ 

ዕዝሌ 6 ሇሰብሌ እህልች ፣ ሇቆሊማ ጥራጥሬ እህልች እና ሇቅባት እህልች የሠው ሰራሽ ፤ የተፇጥሮ እና ህያው ማዲበሪያ ምክረ 
ሀሳብ 
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ቁጥ የሰብሌ እህልች 
Urea NPS(B) KCl Compost V. 

Compost 
Bio-fertilizer 

kgha-1 Mtha-1 4 Bags ha-1 
1 ቦቆል 25-

37.5 
61-121 33.5 2.5-3.75 1.25-1.88  

2 ማሽሊ 0 121  1.25 0.625  
3 እንቁ ዲጉሳ 0 121  2.5 1.25  
4 ስንዳ 25-50 121  2.5 1.25  
 የቆሊማ ጥራጥሬ       
1 ቦልቄ 0 61-121  1.25 0.625 EAL-429 
2 ማሾ 0 61-121  1.25 0.625 MB-001 
3 የሊም አተር 0 61-121  1.25 0.625 none 
4 አኩሪ አተር 0 61-121  1.25 0.625 MAR1496/SB-

12//SBLE/SBTAL379 
 የቅባት ሰብልች       
1 ሰሉጥ 0-25 76-121  1.25-2.5 0.625-1.25  
2 ሇውዝ 0 61-121  1.25 0.625  
NB: For compost application C: N ration <20 and Compost TN %= 0.5, V. Compost TN=1% 

ማስታወሻ፡ ኮምፖስት ከአፇሩ ጋር እንዱዋሃዴ የሚጨመረው በሁሇተኛ እርሻ ወቅት ነው፡፡ ሕያው ማዲበሪያ በዘር ወቅት በፀሏይ ሇብ 
ባሇ ውሀ ሇ30 ዯቂቃ በመዘፌዘፌ ውሀውን አጠንፌፍ ሇአንዴ ጥማዴ አንዴ እሽግ መጠን በመጠቀም በዯንብ መቀሊቀሌ፡፡ ህያው 
ማዲበሪያው ከጥራጥሬው ጋር ካሌተጣበቀ በጥቂቱ ስኲር በጥብጦ በመጨመር ማጣበቅ ይቻሊሌ፡፡ 

 



67 
 

 

 

 

 

 

ዕዝሌ7 ሇምዕራብ ኢትዮጵያ /ቤንሻንጉሌ ጉሙዝ እና ጋምቤሊ አካባቢ ሊሇ ኮምጣጣ አፇር  

LR (ኩሌ/ሄር)= 19.5 pH
2 
- 255.3pH + 808.2 pH እና ኮምጣጣነቱን ሇማስተካከሌ የሚጨመር የኖራ መጠን  

pH 
ቦቆል ማሽሊ ዲጉሳ ስንዳ/ገበስ ቦልቄ ሇውዝ የሊም አተር አኩሪአተር 

CaCO3 ኩሌ ሄር-1 
4.5 54.22 54.22 54.22 54.22 54.22 54.22 54.22 54.22 
4.6 46.44 46.44 

46.44 46.44 46.44 
46.44 

46.44 46.44 
4.7 39.05 39.05 

39.05 39.05 
39.05 

39.05 39.05 39.05 
4.8 

32.04 32.04 32.04 
32.04 

32.04 32.04 32.04 32.04 
4.9 25.43 25.43 25.43 25.43 25.43 25.43 25.43 25.43 
5.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 

19.0 
19.0 19.0 

5.1 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 
13.5 

13.5 13.5 

5.2 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 
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5.3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
5.4- 0 0 0 0 0 0 0 0 

   ሇሠብለ ተስማሚ ፑ ኤች 

    ሇሠብለ ተስማሚ ያሌሆነ ፑ ኤች፡፡ በዚህ ወቅት ምርታማነቱን ሇመጨመር ኖራ መጨመር በጣም አስፇሊጊ ነው፡፡ 

የኖራ ምጠናው የተሰራው ይህን ቀመር መሰረት በማዴረግ ነው፡፡ LR (ኩሌ/ሄር) = 19.5 pH
2 
- 255.3pH + 808.2 

 

Annex 8 Estimate of average nitrogen fixed by different legumes 

Crop 
Nitrogen fixation 

(kg ha-1) 

Equivalent 
Urea Qt 
ha-1 

20% left in the 
soil (kg ha-1) Source 

Alfalfa 200 4.3 40.0 FAO, 2016 
Chickpea 60 1.3 12.0  
Clover 125 2.7 25.0  
Cluster bean 116 2.5 23.2  
Common 
bean 

30 
0.7 6.0 

 

Fenugreek 44 1.0 8.8  
Groundnut 116 2.5 23.2  
Pea 46 1.0 9.2  
Soybean 248 5.4 49.6  
Cowpea 67 1.5 13.4  
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Black gram 130 2.8 26.0  
Green gram 58 1.3 11.6  
Lentil 67 1.5 13.4  
Pigeon pea 102 2.2 20.4  
Faba bean 196 4.3 39.2  
 

 


