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ም ሥ ጋ ና 

 

ሇአግሮ ቢግ (Agro-BIG) ፐሮግራም ሀገሪቱም ሆነ የአማራ ክልል የምግብ ዋስትናን በቤተሰብ ዯረጃ 

ሇማረጋገጥና ጥራቱን የጠበቀ ምርት በማመረት ሇገባያ ሇማቅረብ ከተቀየሱት ስትራቴጅዎች አንደ 

የበቆሎን ምርትና ምርታማነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ሇማሰዯግ በሚዯረገዉ ጥረት የግብርና 

ባሇሙያዎችና ሇአ/አዯሮች ይህ የማሰልጠኛ ማኑዋል እንዱዘጋጅ ላዯረገዉ የገንዘብና የምክር ሃሳብ 

ዕገዛ ከፍተኛ ምስጋና ይገባዋል፡፡      

 

ይህ ማኑዋል የተዘጋጀዉ የኢትዮጵያ-ፊንላንድ በግብርና ተኮር የንግድ ልማትን መሠረት ያዯረገ 

የኢኮኖሚ እድገት ፕሮገራም በአማራ ክልል (አግሮ ቢግ) ከ2005-2008 ዓ.ም ድረስ ሲተገበር 

በነበረበት ወቅት ነዉ፡፡ 
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1.መግቢያ 
 

በቆል (Zea mays L.) በዓሇም ሊይ ከሚመረቱ ዋና ዋና የብዕር ሰብልቸች ከመሬት ሽፊን አኳያ 

ሲታይ ከሩዝና ከስንዳ ቀጥል በሶስተኛ ዯረጃ ሲገኝ ከምርት አኳያ ሲታይ ግን ስንዳንም ሆነ ሩዝን 

በመብሇጥ ዯረጃ አንዴ ሊይ ይገኛሌ፡፡ (FAOSTAT, 2011)፡፡  በኢትዮጵያ በቆል በ17ኛው ምዕተ 

ዓመት አካባቢ በኬንያ በኩሌ ሳይገባ እንዲሌቀረ ይገመታሌ:: ከዚያ ጀምሮ በጣም ጠቃሚ እየሆነ 

መጥቷሌ:: በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ከጤፌ ተከትል በመሬት ሽፊን በሁሇተኛነት የሚገኝ ሲሆን በምርት 

መጠን ሲታይ በቀዲሚነት የሚገኝ ሰብሌ ነው:: በበርካታ የአገሪቱ ክፌልችም በሰፉው ይመረታሌ:: 

 

እንዯ ሴንተራሌ እስታቲስቲክስ ኤጀንሲ 2014-2015, በቆል በኢትዮጵያ የሸፇነው የመሬት መጠን  

2,114,876.10 ሄ/ር ሲሆን የመሬት ሽፊኑ ከብዕር ሰብልች አንጻር ሲታይ 20.83% በሊይ ነው፡፡  

አመታዊ ምርቱ 7.23 ሚሉዮን ቶነ የዯረሰ ሲሆን በርካታ አ/አዯሮች በቆልን ያመርታለ፡፡ ሰብለ 

በሚበቅሌባቸው አካባቢዎች ዋና ምግብ መሆኑ በቆልን ተወዲጅ ያዯርገዋሌ፡፡ 

 

የበቆል ሰብሌን ምርታማነት ከሃራችን እና ከክሌሌሊቸን ወጣ ብሇን ስናይ ከአሇም አማካይ ምርታማነት 

ዯረጃ (51.2 ኩ/ሄር) ሲታይ በኢትዮጵያ የበቆል አማካይ ምርታማነት 34.29(ኩ/ሄ/ር) ሲሆን በጣም 

በዝቅተኛነት ዯረጃ ሊይ ይገኛሌ፡፡ ይሁን እንጅ የበቆል ሰብሌ የአሇም ሪከርዴ 200 ኩ/ሌ/በሄ/ር ሲሆን 

ይፊዊ ያሌሆኑ መረጃዎች (None official reports) እንዯሚያሳዩት ከሆነ 394 ኩ/ሌ/ በሄ/ር 

ተመዝግቧሌ፡፡  

 

በአማራ ክሌሌ 2,671,519 በሊይ በሚሆኑ አ/አዯሮች ከ513,609 ሄ/ር በሊይ መሬት በበቆል የተሸፇነ 

ሲሆን 18,375,000 ኩ/ሌ ምርት በሊይ ተመርቷሌ፡፡ የሰብለ ምርታማነት 35.79 ኩ/ሌ በሄ/ር ነው፡፡ 

  

በክሌለ ከሚመረቱ ሠብልች ውስጥ በቆል በመሬት ሽፊኑ 11.55% ወይም በአራተኛ ዯረጃ ሊይ ሲገኝ 

በምርት ዴርሻው ሲታይ ዯግሞ 20.96% ወይም ከጤፌ ቀጥል በሁሇተኛ ዯረጃ ሊይ ይገኛሌ (የማዕከሊዊ 

ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ 2014-2015) ዴህረ ምርት ግምገማ፡፡ በክሌለ ከሚኖሩ የገጠር አባወራና እማወራ 

አርሶአዯሮች ውስጥ 62.9% የሚሆኑት በቆልን ያመርታለ (ማዕከሊዊ እስታቲስቲክስ ኤጀንሲ 

2014/2015)፡፡ በክሌለ የሰብለ ምርታማነት ከዓመት ዓመት እየተሻሻሇ የመጣ ቢሆንም አሁንም 
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ከሚጠበቀው በታች ነው፡፡ በአንዯኛው የዕዴገትና ትራንስፍርሜሽን ዘመን (በGTP-I) የበቆልን 

ምርታማነት ከ22.9ኩ/ሌ ወዯ 35.79ኩ/ሌ በሄ/ር ወይም 41.97% ማሰዯግ ተችሎሌ፡፡ 

 

የበቆል ሰብሌ በተናጠሌ ወይም እንዯ ጤፌ፣ስንዳ፤ገብስ፤ ዲጉሳ ካለ ሰብልች ጋር ተዯባሌቆ ሇምግብነት 

ይውሊሌ:: ባህሊዊ መጠጦችም እንዯ ጠሊ፣ አረቄ የመሳሰለት ይዘጋጁበታሌ:: በእንስሳት እርባታው እና 

ዴሇባውም መስክ ሰፉ ቦታ እንዲሇው አያጠያይቅም:: ስሇዚህ ይህ ጥራዝ የምርምር ምክረ-ሃሳቦችን 

አጠር አዴርጎ በመያዝ ሇግብርና ባሇሙያዎች፣ ሇኤክስቴንሽን ሰራተኞችና ሇአ/አዯሮች፣ በአጠቃሊይ 

በክሌሊችን የበቆል ምርታማነትንና ምርትን ሇማሳዯግ ሇሚሰሩ ሁለ ሇማጣቀሻነት እንዱያገሇግሌ ተዯርጎ 

የተዘጋጀ ነው፡፡  

በአማራ ክሌሌ ከ2001/02 ጀምሮ እስከ 2006/07 ባሇው የምርት ዘመን ያሇውን የምርትና 

የምርታመነት እዴገት በሚከተሇው ሠንጠረጅ ማየት ይቻሊሌ፡፡ 

የምርት ዘመን  መሬት  በሄ/ር  ምርት በኩ/ሌ  ምርታማነት ከሀገራዊ ምርት  
የክሌለ  ዴርሻ 

በ%  
2001/02  355,508  8,960,927 25.21 22.9 
2002/03 472,260  12,148,054 25.72 24.3 
2003/04 494,625  13,387,027 27.07 22.05 
2004/05 434,642  12,629,728 29.06 20.5 
2005/06 493,395  16,266,045  32.97 24.4 
2006/07 513367 18375008(105.06%) 35.79 (41.97%) 25.39 
ሰንጠረዥ 1. በአማራ ክሌሌ ከ2001/02 እስከ 2006/07 ም/ ዘመን (በአንዯኛው የዕትዕ ዘመን) ያሇው 
የምርትና የምርታማነት ዕዴገት፣ 

2. የበቆልን ምርትና ምርታማነትን የሚቀንሱ ዋና ዋና ችግሮች፡፡ 

2.1. በማሳ ዝግጅት የነበሩ ችግሮች 
 ሇበቆል ሰብሌ ተስማሚ ማሳ አሇመሇየት (ውሃ የሚተኛበት ኮትቻ አፇር ፤ አሲዲማ አፇር እና 

ዝቅተኛ የአፇር ጥሌቀት ባሇው ማሳ መጠቀም)፣ 

 ተገቢውን የማሳ ዝግጅት አሇማከናወን (የመጀመሪያ እርሻ ሰብለ እንዯተነሳ  ርጥበቱን ሳይሇቅ 

አሇማረስ፣ የሚፇሇገውን የእርሻ ዴግግሞሽ አሇማከናወን፣የወቅቱን የዝናብ ሁኔታ መሰረት አዴርጎ 

አሇማረስ)፣ 
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 ትክክሇኛውን የሰብሌ ፇረቃ ጠብቆ አሇመዝራት፣(ሇተከታታይ ዓመታት በቆልን መዝራት፤ በቆልና 

ማሽሊን ማፇራረቅ)፣ 

 የማሳውን ተዲፌትነት ተከትል ማረስና ቦይ መቅዯዴ፣ 

 አሲዲማ በሆኑ ማሣዎች ሊይ ኖራን አሇመጠቀም፣ 

 የተሻሻለ የእርሻ መሳሪያዎችን አሇመጠቀም፣(ገሌባጭ ማረሻ፤ ታይሪጀር፤ትራክተር) 

2.2. በዝርያ መረጣ፣ በዘር ወቅት ፣በዘር መጠንና በአዘራር ዘዳ የነበሩ ችግሮች 
 

 የአካባቢውን ስነ ምህዲር መሰረት ያዯረገ ዝርያ 

አቅድ እና መርጦ አሇመጠቀም፣ 

 የምርጥ ዘር ጥራት አሇመጠበቅ (በዘር አባዥዎች 

የዝርያ መቀሊቀሌ፣ባዕዴ ነገር መቀሊቀሌ የምርጥ 

ዘር አቅርቦት እጥረት፣የተሰባበረና በተባይ የተጎዲ  

ዘርን በዘርነት ማቅረብ) 

 ምርጥ ዘር በወቅቱ እና በሚፇሇገው መጠን 

አሇመቅረብ፣ 

 የዴቃይ በቆል C-2 በዘርነት መጠቀም፣ 

 የዝናብ አጀማመርን ተከትል ተስማሚ የዝርያ 

መረጣ አሇማካሄዴና ቀዴሞ አሇመዝራት፣ 

 ሇአንዴ ሄክታር የሚፇሇገውን የዘር መጠን 

አሇመጠቀም (የዘር መጠን መቀንስ ወይም 

መጨመር) 

 በመስመር በሚዘራበት ወቅት በተክልች መካከሌ 

እና በመስመሮች መካከሌ ያሇውን ርቀት በምክረ 

ሃሳቡ መሰረት ጠብቆ ባሇመዝራት የተነሳ የቡቃያ 

መጠን በሄክታር አነስተኛ/ከፌተኛ መሆን፣ 

 ዘር በሚዘራበት ጊዜ በእጅ ወይም በእግር 

ከማሌበስ ይሌቅ በበሬ ማሌበስና አሌፍ አሌፍ 

ዘሮች በጓሌ ተጭነው ያሇመብቀሌ ችግር፣ 

 የዝናብ መቆራረጥ በሚኖርበት ወቅት የእርጥበት 

ዕቀባ ስራዎችን አቀናጅቶ አሇመስራት፣ 

ስዕሌ 1 የዘር መጠን በማሳነስና በማብዛት የተዘራ 
የበቆልማሳ
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2.3. የዩሪያ ማዲበሪያ አጠቃቀም ችግሮች 
 

 የተፇጥሮ ማዲበሪያ በሚፇሇገው መጠን፣ ጥራት 

እና ወቅት አዘጋጅቶ አሇመጠቀም፣ 

 አስፇሊጊውን የኬሚካሌ ማዲበሪያ (ዲፕ 

/ኤንፒኤስ/፣ ዩሪያ) ማዲበሪያ በትክክሇኛው 

ወቅትና መጠን አሇመጠቀም፣ 

 የዩሪያ ማዲበሪያ ሲጨመር አረምን ቀዴሞ 

አሇማስወገዴ፣ ከሰብለ ጋር ንክኪ መፌጠርና 

አፇር አሇማሌበስ፣ በዚህም ምክንያት ሇፀሀይ 

ትነት ማጋሇጥ፣ 

 ዩሪያን በዘር ወቅት አሌፍ አሌፍ መጠቀም 

ስዕሌ 2.ትክክሇኛ ያሌሆነ የዩሪያ ማዲበሪያ 
አጨማምር ዘዳ (በወቅት አሇመጨመር፣ ከበቆልው 
ግንዴ ጋር ቀጥታ ግንኙነት መፌጠርና ሇፀሃይ 
የተጋሇጠና የሚባክን ዩሪያ ማዲበሪያ) 

2.4. የሰብሌ ጥበቃና እንክብካቤ ችግሮች  

2.4.1. አረም እና ኩትኳቶ 
 አረምን በትክክሇኛው ወቅትና ዴግግሞሽ በተቀመጠው ምክረ ሃሳብ መሰረት አሇማረም፣ 

 አረምን በሽሌሻል ሇማስወገዴ ሲባሌ የተክልች ስር መጎዲትና በመሰበር የተክልችን ቁጥር መቀነስ፣ 

 የመጀመሪያ አረም እና ኩትኳቶን ዘግይቶ ማከናወን፣ 

 የሰብሌ ጥበቃ ዘዳዎችን በአግባቡና በጥምርታ( IPM ) አሇመተግበር፣ 

 አረምን ሇመከሊከሌ ትክክሇኛውን የኬሚካሌ ዓይነት በትክክሇኛው ወቀትና መጠን አሇመጠቀም፣ 

 ተገቢውን የመርጫ መሳሪያና ተገቢውን የመርጫ ጫፌ ሇይቶ አሇመጠቀም፣ 
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ስዕሌ 3.ትክክሇኛውን የማረሚያ ወቅት ተከትል ያሌታረመ የበቆል ማሳ 

 

ሽሌሻል፡- አረምን በሽሌሻል ሇማስወገዴ ወይም 

አፇር ሇማስታቀፌ ሲባሌ የበቆልውን ስር 

መጎዲትና መሰበር በሊይ የተክሌ ቁጥርን 

ስሇሚቀንስ ሽሌሻል አይመከርም፡፡ ይህንንም 

በጃፓን ከዯረሰው ሱናሜ ጋር ባሇሙያዎች 

ያነጻጽሩታሌ፡፡ በሽሌሻል ፇንታ በሰው ሀይሌ 

በመኮትኮት ጥሩ የበቆል ምርት ማግኘት 

ይቻሊሌ፡፡  

 

 
ስዕሌ 4. የበቆል አረምን በሽሌሻል ሇማስወገዴ 
ሲባሌ የተክልች ስር መጎዲትና መሰባበር፣ 

2.4.2. መዯበኛ፣ የወረርሽኝ ነፌሳት ተባይና በሽታ ችግሮች 
 

 ወቅታዊ የሆነ የነፌሳት ተባይ አሰሳ አሇማካሄዴና 

በወቅቱ የመከሊከሌ ዕርምጃ አሇመውሰዴ፣ 

 በአገዲ ቆርቁር ተጠቅቶ የከረመን ማሳ  

አገዲውን በማሣ ሊይ ሳያዯርቁ መከመርና 

ሇተባይ መቆያነት እንዱሆን ማዴረግ፣ 

 ወቅታዊ የሆነ የበሸታ መከሊከሌ ዘዳን ተግባራዊ 

አሇማዴረግ 
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 ሇተከሰቱ ተባዩች የተቀናጀ የተባይ መከሊከሌ 

ዘዳዎችን አሇመጠቀም፤ 

 የተከሰቱ ተባዩችን መሇየት አሇመቻሌና በወቅቱ 

ሇሚመሇከተው አካሌ ሪፖርት አሇማዴረግ፤ 

 የፀረተባይ ኬሚካልች የአጠቃቅም ችግሮች 

(በወቅት፤ በመጠንና በዓይነት)፤ በምክረሃሳቡ 

መሠረት ሇይቶ አሇመጠቀም 

 ተገቢውን የመርጫ መሳሪያና የመርጫ ጫፌ 

ሇይቶ አሇመጠቀም፤  
 

ስዕሌ 5.በአገዲ ቆርቁር ተጠቅቶ የከረመን ማሳ 
በዴጋሜ በቆል መዝራት ሰብለ በተባዩ እንዱጎዲ 
ያዯርገዋሌ 

2.5. የምርት አሰባሰብና ክምችት ችግሮች  
 

 ሰብለን በወቅቱ አሇመሰብሰብና ማሣ ሊይ እንዲሇ 

ሇተባይ ጥቃት መጋሇጥ፣ 

 በቆል በሚፇሇፇሌበት ወቅት ሇብክነትና ሇጥራት 

መጓዯሌ ማጋሇጥ፣ 

 የበቆል መውቂያ ቴክኖልጅዎችን አሇመጠቀም፣ 

 በወቅቱ ሰብለን ከማሳ አሇመሰብሰብ ጋር ተየይዞ 

ሇተባይና ወቅቱን ሊሌተጠበቀ ዝናብ ማጋሇጥ፣ 

 በክምችት ወቅት ሇእርጥበትና ሇከፌተኛ ሙቀት 

ማጋሇጥ፣ 

 ሇጎተራ ተባይ የኬሚካሌ አጠቃቀም ችግር 

(በወቅት ፤ በመጠን እና በዓይነት)፣ 

 

 

 

ስዕሌ 6.በትክክሇኛው ወቅት ያሌተሰበሰበ የበቆል 
ማሳና በቆልውን ሇመፇሌፇሌ ሲባሌ አሊግባብ 
ሲወቃ
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3. የበቆል ሰብሌን ሇማምረት ተስማሚ ሥነ-ምህዲር 
 

 ከባህር ጠሇሌ በሊይ ከፌታ፡- ከ500-2600 ሜትር የሚመረት ሰብሌ ነው፡፡ በአማራ ክሌሌ በቆሊውና 

በወይናዯጋው አካባቢ በሰፉው የሚመረት ሰብሌ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ የተሸሻለ የበቆል ዝርያዎችን 

በመጠቀም በእንዲንዴ ዯጋማ አካባቢዎች ሊይም እየተመረተ ይገኛሌ፡፡  

 የአየር ሙቀት፡- በአማካይ በዝቅተኛ 10 እና በከፌተኛ 35 ዱግሪ ሴንቲግሬዴ ሉመረት ይችሊሌ 

 የዝናብ መጠን፡- ከ500-1500 ሚሜ ዝናብ ማግኘት አሇበት 

 ተስማሚ የአፇር ዓይነት፡-  ሇምነት ያሇውና ውሃ የማያቁር አፇር ይበሌጥ ይስማማዋሌ፡፡ በቆል 

የሚወዯው የአፇር የኮምጣጣነት መጠን (pH) ከ5.5-7.5 ባሇው ቢሆን ይመረጣሌ፡፡ 

4. የበቆል ሰብሌ አመራረት ቴክኖልጂዎች እና ዘዳዎች 
 

የማንዋሌ ዝግጅቱ ዋና ዓሊማ በሰብለ አመራርት ሊይ የታዩ ችግሮችን ተረዴቶ፤ መፌቴዎቻቸውን ሇይቶ 

በመተግበር፣ የተሻሻለ የበቆል አመራረት ዘዳዎችን ሙለ በሙለ ተግባራዊ በማዴረግ ሰብለን በመጠንና 

በጥራት በማምረት፣ የአርሶአዯሩን ገቢ ማሣዯግና የምግብ  ዋስትናን በቤተሰብ ዯረጃ ማረጋገጥና ጥራቱ 

የተጠበቀ በቆል በማምረት ሇገባያ ማቅረብ ነው፡፡ 

 

የበቆል አመራርት ቴክኖልጅ መሰረት የሚያዯርገው በምርምር የተገኙ ሳይንሳዊ ግኝቶችን ሲሆን ከፌተኛ 

ምርት ሇማምረት የሚከተለትን ነጥቦች መተግበር ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 አስፇሊጊውን የማሳ መረጣና ዝግጀት ማዴረግ፣ 

 በምርምር የወጡ የተሸሻሻለ ዝርያዎችን በትክሇኛው የዘር መጠን በወቅቱ መዝራት፣ 

 አስፇሊጊውን ሁለ የማሳ ሊይ እንክብካቤና ጥበቃ በወቅቱ ማዴረግ፣ 

 ትክክሇኛውን የማዲበሪያ ዓይነትና መጠን በትክክሇኛው ወቅት መጠቀም፣ 

 በምክረ ሃሳቡ መሰረት ከተክሌ ተክሌና ከመስመር መስመር ያሇውን ርቀት ጠብቆ መዝራት፣ 

 በትክክሇኛው ወቅት የሰብሌ ጥበቃ ስራ መስራት (አረምን፣የተባይንና በሽታን መከሊከሌ)፣ 

 በወቅቱ ሰብለ እንዯዯረሰ መሰብሰብ ወዘተ የመሳሰለትን መተግበር፣ 
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4.1. የማሳ መረጣና ዝግጅት 
 

አንዴ ማሳ ሇበቆል ሰብሌ ማምረቻ እንዱውሌ 

ከተወሰነ በመጀመሪያ የሚከተለትን ነጥቦች 

ማሟሊቱ መረጋገጥ አሇበት፡፡ 

 የአፇር ጥሌቀቱ ቢያንስ 20 ሳ.ሜ የሆነ፣ 

 ሇምና ውሃ የማያቁር ማሳ የሆነ፣   

 የበቆል ማሳ ዝግጅት የመጀመሪያው እርሻ 

የሚከናወነው ነባሩ ሰብሌ እንዯተነሳ እርጥበቱን 

ሳያጣ ማረስ፣ 

 የመሬቱን ተዲፊትነት ጠብቆ አግዴም ማረስና 

ማሇስሇስ፣ በማንኛውም ሁኔታ የመሬትን 

ተዲፊትነት ተከትል ቦይ መቅዯዴ ሇጎርፌ 

ስሇሚያጋሌጥ ከተዲፊትነቱ በተቃራኒ መሄዴ 

ይገባሌ:: ከመጠን ያሇፇና የአፇር ገፅታን 

(ጓልችን) ሙለ በሙለ የሚያጠፈ የእርሻ 

ዴግግሞሽ ከጥቅሙ ይሌቅ ጉዲቱ ስሇሚያመዝን 

መጠንቀቅ፡፡ እንዯ አፇሩ ዓይነት በአማካይ ከ3-

4 ጊዜ ወቅቱን ጠብቆ በማረስ በአራተኛው 

ወይም በአምስተኛው ይዘራሌ። በገሌባጭ ማረሻ 

ከሆነ እስከ 3 ገዜ ሉታረስ ይችሊሌ፡፡  

በትራክተር የሚታረስ ከሆነ ዯግሞ 2 ጊዜ ታርሶ 

በ3ኛው ዘሩን መዝራት ይቻሊሌ፡፡ 

 የበቆል አንጓና ዋና ስሮች የሚያዴጉት ከ 30 - 

40 ሴንቲ ሜትር አፇር ጥሌቀት ውስጥ ስሇሆነ 

በዚህ ጥሌቀት ውስጥ በቂ ርጥበት መኖሩን 

ማረጋገጥ ያስፇሌጋሌ::  

 ማሣው የአሲዲማነት ችግር ያሇበት መሆኑ 

ከተረጋገጠ  በሚሰጠው ምክረ-ሃሳብ መሰረት 

ኖራውን ከዘር ወቅት ቢያንስ ከሁሇት ወር 

ቀዯም ብል በማሳው ሊይ መጨመርና ወዱያውኑ 

በእርሻ ማዋሃዴ፣ 

 በቆልን ከጥራጥሬ ሰብልች ጋር ማፇራረቅ፣ 

ማሰባጠር እና በቅብብልሽ መዝራት፣ 

 ከተባይ ነጻ ሆኖ የከረመን ማሳ  የሰብለን ቅሪት 

ሙለ በሙለ አሇማንሳት፣ 

 ቢያንስ ከሶስት አመት አንዴ ጊዜ ገሌባጭ 

ማረሻ፣ ጠንካራ ክንዴና ትራክተር መጠቀም 

 በዕርጥበት አጠር አካባቢዎች የእርጥበት ዕቀባ 

ስራዎችን አቀናጅቶ መስራት ያስፇሌጋሌ።  

 

 
ስዕሌ 7.አሲዲማ አፇርን በማከም የሇማ የበቆል 
ሰብሌ 
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4.2. በምርምር የወጡ የተሻሻለ ዝርያዎችን መጠቀም 
 

 ሇየአካባቢው ተስማሚ የሆኑ የተሻሻለ  ዴቃይ 

(Hybrid) እና ኦኘን ፖሇኔትዴ (OPV) 

የበቆል ዝርያዎችን መጠቀም፣ 

 በቂ ዝናብ ሇአሊቸው አካባቢዎች ቢኤች-660፣ 

ቢኤች-661 ቢኤች-670  ወዘተ መጠቀም፣ 

 መካከሇኛ ዝናብ ሇአሊቸው አካባቢዎች ፣ቢኤች 

540፣ ቢኤች ቢ 3253፣ ቢኤችኪውፒ(BHQP-

545)፣ ሉሙ፣ አዋሳ-511፣ቢኤች-543 ፣ሾኔ 

ወዘተ መጠቀም፣ 

 በቂ ዕርጥበት በላሇባቸው አካባቢዎች መሌካሳ-2 

፣ መሌካሳ-3 ፣ መሌካሳ-4፣ዛማ ወዘተ 

የመሳሰለትን መርጦ መጠቀም፣) 

 የዴቃይ በቆል ዝርያን በተመሇከተ ሇዘርነት 

አገሌገልት ሉውሌ የሚችሇው በመጀመሪያ 

ተዲቅል የተገኘው ዘር ማሇትም ትውሌዴ አንዴ 

(F1) ነው፡፡ ነገር ግን ከትውሌዴ አንዴ (F1) 

በኋሊ በተከታታይ የሚገኘውን ትውሌዴ (F2) 

በዘርነት መጠቀም የዝርያውን ምርታማነት 

በጣም እንዱቀንስ ስሇሚያዯርግ መጠቀም 

አይመከርም፡፡(ሇምሳላ ቢኤች-660  በ18.9%፣ 

ቢኤች-540 በ23%፣ ቢኤች-140 በ11.7%) 

ምርት ይቀንሳሌ፡፡  

 
 ስዕሌ 8. በምርምር የወጡ የተሻሻለ የበቆል 
ዝርያዎች 
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የሰብሌ 
አይነት 

የዝርያው ሰም ተስማሚ 
የአካባቢ ከፌታ 
በሜትር 

ተፇሊጊ 
የዝናብ 
መጠን 
በሚ.ሜ 

የመዴረሻ 
ጊዜ (ቀን) 

አማካኝ ምርታማነት 
በኩ/ሌ 

በምርጥ 
አአዯር 
ማሳ 
ኩ/ሌ 
በሄ/ር 

በምርምር በገበሬ 

ዴቃይ 
በቆል 

BH-660 1600-2200 1000-1500 160 90-120 60-80 100 
BH-540 1000-2000 1000-1200 145 80-90 50-65  
BHQP-542 1000-1200 1000-1200 145 80-90 50-60  
BH-140 1000-1700 1000-1200 145 75-85 47-60  
BH-543*** 1000-2000 1000-1200 148 85-110 55-65  
BH-546 1000-1750 500-800 120 60-70 50-60  
BH-547 1000-1800 500-1000 140 55-80 55-65  

BH-670 1700-2400 1000-1500 165 90-120 60-80  
BH-661 1600-2200 1000-1200 160 95-120 65-85  
BHQP-545 1000-2000 1000-1200 138 80-90 60-70  
አርገኔ (AMH-800)* 1800-2500 1000-1200 175 70-80 55-65  
ወንጪ(AMH-850)* 1800-2600 1000-1200 183 80-120 60-80  
ጅባት(AMH-851)* 1800-2600 1000-1200 180 80-120 70-90  
ጃቢ (PHB-3253)** <1900 600-1000 120-145 90 60  
ሾኔ (Phb30G19)** 1000-2000 800-1200 162 70-110 65-80  
ሉሙ(P3812W)** 1200-2000 800-1200 162  90-100  
ሻሊ (P2859W) ** 1000-1700 800-1000 133 80-100 65-80  

ኦኘን 
ፖሇኔትዴ 
በቆል 

ሆራ (ambo2synl)*  1700-2400 1000-1200 172 65-75 50-65  
አሇማያ ኮምፖሳይት 1600-2200 1000-1200 163 50-70 38-42  
ጊቤ ኮምፖሳይት 1 1000-1700 900-1250 145      74 40-45  
A-511 500-1800 800-1200  150        50-60 30-40  

ሰንጠረዥ 2. በምርምር የወጡ የተሻሻለ የበቆል ዝርያዎች እና ተስማሚ ሥነ-ምህዲር  

ማሳሰቢያ፡ -  * በዯጋ አካባቢዎች የሚመረቱ የበቆል ዝርያዎችን ያመሇክታሌ፡፡ 
        ** በፖዬኔር የዘር አምራች ካምፖኒ የተሇቀቁ ፖዬኔር ዴቃይ ዝርያዎች ናቸው፡፡ 

            ***በመስክ እንዯታየው BH-543 በቂ እርጥበት ሊሊቸው ቆሊማና ሞቃታማ ወይና ዯጋ አካባቢዎች 
(ከ1000-1850 ሜትር ከፌታ) ከተመረተ በሽታን ይቋቋማሌ፡፡ 

 

4.3. የዘር ወቅት፣ የዘር መጠን፣ የአዘራር ዘዳና የሚዘራበት የአፇር ጥሌቀት 
 

የዘር ወቅት 

የበቆል የዘር ወቅት እንዯ ዝናቡ አጀማመር የሚሇያይ ቢሆንም ከሚያዚያ እስከ ግንቦት ወር ባሇው ጊዜ 

ውስጥ መዘራት ይኖርበታሌ፡፡ ዘግይተው ሚዯርሱ ዝርርያዎች ቀዴመው መዘራት አሇባቸው፡፡ አፇሩ በቂ 

ርጥበት እንዲገኘ መዝራት ቡቃያው ተስተካክል እንዱበቅሌ ይረዲዋሌ፡፡ በዕርጥበት አጠር አካባቢዎች 

ፇጥኖ ዯራሽ ዝርያዎችን የክረምት ዝናብ እንዯጀመረ ከሰኔ አጋማሽ እስከ ሀምላ መጀመሪያ ሣምንት 

መዝራት ይገባሌ ፡፡ በአጠቃሊይ ሲታይ ግን የአካባቢውን የአየር ንብረት፣ የአፇር አይነት ፣ የዝናብ ወቅት 
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አገባብና አወጣጥ ሁኔታና የሜትሮልጅ ትንበያ መረጃ በመከታተሌ ወይም በየአካባቢው የዝናብ መሇኪያ 

መሣሪያዎች ካለ ሇተከታታይ  ሁሇት 10 ቀናት በእያንዲንዲቸው የተገኘው የዝናብ መጠን 20 ሚ.ሜ እና 

ከዚያ በሊይ ከሆነ በቆልን መዝራት ይቻሊሌ።  

የዘር መጠን  

 ጥሩ ባቃያና ክፌተኛ ምርት ሇማግኘት የተሻሻሇና 

ጥራቱ የተረጋገጠ (ስታነዲርዴ ኳሉቲ) ዘር 

መዝራት እነዯሚገባ ጥናቶች ይመክራለ፡፡ 

 በአንዴ ሄ/ር መሬት ሉዘራ የሚገባው የዘር 

መጠን እንዯ በቆልው የዝርያ አይነት፣እንዯ 

አፇሩ ሇምነት እንዱሁም አፇሩ እንዲሇው 

የእርጥበት መጠን ሉሇያይ ይችሊሌ፡፡ ሁለም ነገር 

በጥሩ ሁኔታ ሊይ ካሇ የበቆል የዘር መጠን 

በአማካይ ከ25-30 ኪ/ግ በሄክታር ነው፡፡ 

 ትሌሌቅ ፌሬ ሊሊቸው እንዯ ቢኤች-660፣ቢኤች-

670ና ጃቢ (ፒኤችቢ-3253) ያለ ዱቃሊ 

ዝርያዎች  30 ኪ/ግ በሄክታር ሂሣብ መጠቀም 

ይመከራሌ፡፡ 

 ትንንሽ ፌሬ ሊሊቸው የበቆል ዝርያዎች እንዯ 

ቢኤች-540, ቢኤች-543 እና አዋሳ−511 ሊለት 

ዯግሞ 25 ኪ/ግ ሇሄክታር መጠቀም 

ያስፇሌጋሌ፡፡  

 

ስዕሌ 9. በኬሚካሌ የታሸ የበቆል ዘር 

4.3.1. የበቆል ሰብሌ የአዘራር ዘዳዎች  
 

በአንዴ ሄ/ር ውስጥ ሉኖር የሚችሇው የበቆል 

የተክሌ ብዛት የሚወሰነው በሰብለ በመዴረሻ 

ጊዜና በሚዘራበት ስነምህዲሩ ሲሆን፣ ዘግይተው 

የሚዯርሱ የበቆል ዝርያወዎች (ቢ.ኤች 660፣ 

ቢ.ኤች 760፣ ቢ.ኤች 670 ወዘተ) 80 ሳ.ሜ. በ 

45 ሳ.ሜ. ሁሇት ዘሮችን ከማዲበሪያው ፉትና 

ኋሊ በመዝራት = 55,500 ዘሮች በሄ/ር 

ይዘራለ፣ መካከሇኛ የመዴረሻ ጊዜ ያሊቸው 

ዝርያዎች (ቢኤች 543፣ ቢኤች 540፣ ቢኤች 

545፣ ፒኤችቢ 3253 ፣ሉሙ ወዘተ) 80 ሳ.ሜ. 

በ 40 ሳ.ሜ. ሇሚዘሩት ዯግሞ ሁሇት ዘሮችን 

ከማዲበሪያው ፉትና ኋሊ በመጣሌ =62,500 

ዘሮች በሄ/ር መዝራትና ፇጥኖ ዯረሽ የበቆል 

ዝርያዎች (መሌካሳ-1 ወዘተ) 75 ሳ.ሜ. በ 20 

ሳ.ሜ. =66,650 የበቆል ተክልችን በሄ/ር 

ሇማግኘት የቻሊሌ፡፡ በመስመርና በተክሌ መካከሌ 

ያሇው ርቀት ጠብቆ መዝራትና የሚፇሇገውን 

የበቆል ተክሌ ቁጥር ሇማግኘት እነዯሚከተሇው 

በዝርዝር ማየትይቻሊሌ፡፡ 
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ሀ/ ዘግይተው ሇሚዯርሱ ዝርያዎች (ቢኤች-660፣ ቢኤች-661 እና ቢኤች-670 ወዘተ)  

 በመስመሮች መካከሌ ያሇው ርቀት 80 ሳ.ሜ 

ሆኖ በየ45 ሳ.ሜ ርቀት ሊይ ማዲበሪያውን 

በማስቀመጥ ከ3-5 ሣ.ሜ ከዲፕ ወይም 

ከኤንፒኤስ ማዲበሪያው ወዯጎን በመራቅ (ሁሇት 

ዘሮችን ከማዲበሪያው ፉትና ኋሊ  በማሰቀመጥ 

በመዝራት) በሄ/ር 55,555/ ዘሮች 90% 

ብቅሇት ቢኖር ዯግሞ 50,000 ተክሌ በሄ/ር 

ይኖራሌ ማሇት ነው፡፡ 

የበቆል ዘርና የማዲበሪያ አጣጣሌ

45 ሳሜ

45 ሳሜ

80 ሳሜ

 

 

ስዕሌ 10.የማዲሪያና የበቆል የዘር አቀማምጥ በዘር 
ጊዜ (በመስመር መካከሌ 80ሳ.ሜ በዘር መካከሌ 

45ሳ.ሜ ሇሚዘራ)
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ሇ/ መካከሇኛ የመዴረሻ ጊዜ ሊሊቸው ዝርያዎች (ቢኤች 543፣ ቢኤች 540፣ ቢኤች 545፣ ፒኤችቢ 3253 

፣ሉሙ ወዘተ)   

 በመስመሮች መካከሌ ያሇው ርቀት 80 ሳ.ሜ ሆኖ 

በየ40 ሳ.ሜ ርቀት ሊይ ማዲበሪያውን በማስቀመጥ 

ከ3-5 ሣ.ሜ ወጎን በመራቅ ከማዲበሪያው ፉትና 

ኋሊ ሁሇት ዘሮችን  በማስቀመጥ በመዝራት በሄ/ር 

የሚዘራ ዘር ብዛት 62,500 ሲሆን 90% ብቅሇት 

ቢኖር ዯግሞ 56,250 ተክሌ በሄ/ር ይኖራሌ ማሇት 

ነው፡፡  

የበቆል ዘርና የማዲበሪያ አጣጣሌ

40 ሳሜ

40 ሳሜ

80 ሳሜ

 

 

 
ስዕሌ 11. የማዲሪያና የበቆል የዘር አቀማምጥ በዘር 
ጊዜ ((በመስመር መካከሌ 80ሳ.ሜ በዘር መካከሌ 
40.ሳ.ሜ ሇሚዘራ) 
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ሏ/ ሇእርጥበት አጠር /ፇጥኖ ዯራሽ ዝርያዎች (መሌካሳ-2፣ መሌካሳ-3፣ መሌካሳ-4፣ ቢኤች140 ወዘተ) 

በመስመር መካከሌ 75 ሳ.ሜ እና በተክልች 

መካከሌ 20 ሳ.ሜ (አንዴ ዘር በጉዴጓዴ ከ3-5 

ሳ.ሜ ከማዲበሪያው በማራቅ መዝራት) በሄ/ር 

የሚዘራ ዘር ብዛት 66,666/ 90% ብቅሇት ቢኖር 

60,000 ተክሌ ይኖራሌ ማሇት ነው 

 

ስዕሌ 12. የማዲሪያና የበቆል የዘር አቀማምጥ 
በዘር ጊዜ (በመስመር መካከሌ 75ሳ.ሜ በዘር 
መካከሌ 20ሳ.ሜ ሇሚዘራ) 

በቆል የሚዘራበት ማሳ የአፇር ዕርጥበቱ ጥሩ ከሆነ በ 5 ሳ.ሜ ጥሌቀት መዝራት የሚቻሌ ቢሆንም 

የበቀል ዘርን ሇመዝራት ትክከሇኛው ምከረ ሃሳብ ግን የአፇሩ የርጥበት እንዯጠጠበቀ ሆኖ በአፇሩ አይነት 

ይወሰናሌ፡፡ 

በበቆል ሰብሌ ዘርና ማዲበሪያ የሚዘራው ዘር ሇመዝራት በወጣው ፇሮው ሊይ የዲፕ ወይም የኤንፒኤስ 

ማዲበሪያን በምክረ ሃሳቡ መሰረት መዝራት ሲሆን በምንም ታምር ዘርና ማዲበሪያ መነካካት የሇበትም፡፡ 

በሚነካኩበት ጊዜ ናይትሮጅን ማዲበሪያ የዘሩን ኢንፕርዮ ስሇሚገዴሇው ሰብለ አይበቅሌም፡፡ 

የአፇር ዓይነት ዘር የሚዘራበት የአፇር ጥሌቀት 

መረሬ (ሄቪክላይ) (>50% ኮትቻ አፇር) 7-8 ሳ.ሜ 

ቀሊሌ ሸክሊ (ሊይትክላይ) (40% ኮትቻ; >20% አሽዋማ)  8-9 ሳ.ሜ 
ከባዴ ዯሇሊማ አፇር (ሄቪሲሌት) 8-9 ሳ.ሜ 
ቀሊሌ ዯሇሊማ አፇር(ሊይትሲሌት) 10 ሳ.ሜ 
አሽዋማ አፇር 11-12 ሳ.ሜ  

ሰንጠረዥ 3. ሇተሇያዩ የአፇር አይነቶች  ሇበቆል ዘር መዝሪ የተሰጠ የአፇር ጥሌቀት ምክረ ሀሳብ 
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4.4. የበቆል የብቅሇትና የዕዴገት ዯረጃዎች 

4.4.1. ከብቅሇት - ጉሌበት ዯረጃ (emergence-knee height) 
 

በምቹ ሁኔታ የበቆል ቡቃያ በየሦስት ቀኑ አንዴ 

ቅጠሌ ያወጣሌ፡፡ ይህም ማሇት በበቀሇ 

በሣምንቱ 2 ቅጠሌ ይኖረዋሌ ማሇት ነው፡፡ 

በዚህ ወቅት ራዱክሌና ሰሚናሌ ስሮች በርካታ 

ቅርንጫፍች ስር በማውጣት አዲጊው ቡቃይ ከዘር 

ያገኘው የነበረው ምግብ ሣያሌቅበት ከአፇር 

ውስጥ ምግብና ውሃ ማቅረብ መቻሌ አሇባቸው:፡ 

ሦስተኛው ቅጠሌ በትክክሌ ወጥቶ የሚታይበት 

ወቅት እፅዋቱ ዘሊቂ የስር ስርዓት መፌጠር 

መቻለን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ራዱክሌና ሰሚናሌ 

ስር ከዚህ በኋዋሊ ብዙም አያዴጉም:: ዘሊቂ ስር 

ክራውን ከሚባሇው የስር አንጓ በአፇር ውስጥ 

በመብቀሌ የእፅዋቱን ሙለ አካሊት የመመገብ 

ስራ መስራቱን ይጀምራሌ:: ዘሊቂ ስሮች 

ቅርንጫፍችን፣ ቅርንጫፍች የስር ፀጉር 

በማውጣት የማዕዴንና ውሃ የማሸጋገሩን ስራ 

በመስራት እፅዋቱን ይምግቡታሌ (ስዕሌ 13) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 ስዕሌ 13. የበቆል ዕፅዋት በ3 ቅጠሌ የእዴገት 
ዯረጃ 

የበቆል እፅዋት 8 ቅጠሌ ማውጣት ሲጀምር 

ወዯ ፇጣን የእዴገት ዯረጃ የሚሸጋገርበት ወቅት 

ነው (ስዕሌ 12)፡፡ ፇጣን የቅጠሌ፣ የስርና የአገዲ 

እዴገት መከናወኛ ወቅት ነው፡፡ የበቆል 

ቆረቆንዲ ሊይ ፌሬ የሚይዝበትን የመስመሮች 

ብዛት የሚወሰኑት ጊዜ/ወቅት/ በዚህ የእዴገት 

ዯረጃ ሳሇ ነው፡፡ በዚህ ወቅት የእፅዋቱ ታዲጊ 

አካሌ ከመሬት በሊይ ከ 5-8 ሳ.ሜ 

የሚዯርስበትና ዕፅዋቱ በፌጥነት የሚያዴግበት 

ጊዜ ነው::  

ከዚህ በሊይ በተገሇፁት የእዴገት ዯረጃዎች (ከ8 

ቅጠሌ የዕዴገት ዯረጃ በፉት) የበቆል እፅዋት 

ምግብና ውሃ የመሻማት አቅሙ በጣም ዉሱን 

ነው፡፡ ስሇሆነም እንዯ አረም ከመሳሰለ 

ያሌተፇሇጉ ሽሚያዎች መከሊከሌ ያስፇሌጋሌ:: 

አረሞች ከ3-5 ቅጠሌ የእዴገት ዯረጃ ሲዯርሱ 

መታረም አሇባቸው:: የመጀመሪያው ዘሩ  አረም 
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ሰብለ በተዘራ ከ 18 - 20 ቀን መካሄዴ 

ሲገባው 2ኛው የአረም ወቅት ከ 35-40 ቀን 

ባሇው ጊዜ ውስጥ የዩሪያ ማዲበሪያ ከመጨመሩ 

በፉት መታረም አሇበት፡፡   

በቆልው ናይትሮጅን የተባሇውን ንጥረ ነገር 

በፇጣን ሁኔታ መውሰዴ የሚጀምረው ከበቀሇ 

በ5ኛው ሣምንት ወይም (ከ35-40 ቀን) ሲሆን 

ይህ ፌሊጎቱ እስከ 6ኛው ሣምንት ይቀጥሊሌ፡፡ 

በነዚህ የእዴገት ዯርጃዎች የናይትሮጅን ንጥረ 

ነገር በአፇር ውስጥ በበቂ ሁኔታ መኖሩን 

ማረጋገጥ እና ላልችን አስፇሊጊ የእንክብካቤ 

ስራዎች ማከናወን ያስፇሌጋሌ፡፡ በዚህ የበቆል 

እዴገት ወቅት የሚከሰት የቡቃያ መጎዲት 

ወይም መሞት በምርት ሊይ ከፌተኛ ቅነሳ 

ያዯርሳሌ፡፡ 

 

 

ስዕሌ 14.የበቆል ዕፅዋት 8 ቅጠሌ የዕዴገት ዯረጃ 
ሲዯርስ በቆረቆንዲው ሊይ የሚፇጠሩትን የመስመሮች 
ብዛት ስሇሚወስን የዩሪያ ማዲበሪያ በስፊት 
የሚፇሌግበት ወቅት ነው (ከተዘራ ከ35-40 ቀናት)፡፡ 

4.4.2. ከጉሌበት እስከ ፅንሰት (knee height-pollination) 
 

በዚህ ወቅት እፅዋቱ ወዯ ከፌተኛ የእዴገት 

ምዕራፌ የሚሸጋገርበት ነው:: የስር አካሊት ንጥረ 

ነገሮችንና ውሃን ሇእፅዋቱ በከፌተኛ ዯረጃ 

ማቀበሌ ይኖርባቸዋሌ፡፡ አዲዱስ ቅጠልች 

በፌጥነት የሚወጥበት (በየ 2ና 3 ቀኑ 1 ቅጠሌ 

የሚፇጠርበት) ጊዜ ነው:: ዯጋፉ ስር በመባሌ 

የሚታወቁ ስሮች ከመሬት በሊይ ከሚገኘው 

የመጀመሪያ አንጓ የሚወጡበት ነው:: ከታችኛው 

አገዲ በመጀመር በአጠቃሊይ የአገዲዎች ርዝመት 

እየጨመረ ተክለ ወዯ ፇጣን የእዴገት ዯረጃ 

ውስጥ ይሸጋገራሌ:: ተክለ የሴቴ አካሌ 
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የሚያወጣበትና በአንዴ መስመር ውስጥ ሉኖሩ 

የሚገባቸውን የፌሬ ብዛት የሚወስንበትም ወቅት 

ነው::  

እፅዋቱ በፅንሰት የእዴገት ዯረጃ ሊይ በሚገኝበት 

ወቅት የሊይኛው ጆሮ ቅጠሌ እዴገት የታችኛውን 

ስሇሚጨቁነው ቅጠልች ፇጣን የእዴገት ዯረጃ 

ውስጥ እንዱገቡ ያዯርጋቸዋሌ፡፡ የተክለ አበባ 

ሙለ የእዴገት ዯረጃ ሊይ ሲዯርስና የጆሮው 

ቅጠሌ ጫፌ መታየት ሲጀምሩ ተክለ የእዴገት 

ፌጥነቱን መቀነስ ይጀምራሌ:: በዚህ ጊዜ ተክለ 

ከፌተኛውን ቁመና ይይዛሌ፤ የቅጠሌ (ቨጂቴቲቭ) 

እዴገት ወዯ ስነ-ፆታ (ሪፕሮዲክቲቭ) እዴገት 

ይሸጋገራሌ (ስዕሌ 15):: 

አበባ በወጣ ከ 2-4 ቀን ውስጥ የወንዴ የዘር 

ፌሬ መርገፌ ይጀምራሌ፡፡ ይህ ሂዯት ከ 5-8 

ቀናት ይቀጥሊሌ፡፡ የወንዳ ዘር ፌሬን 

የሚቀበሇው የሴቴ አካሌ (ሲሌክ) የወንዳ ዘር 

ፌሬ መርገፌ በመጀመሩ ከ1-2 ቀን ባሇው ጊዜ 

ውስጥ መታየት ይጀምራሌ:: መጀመሪያ ከጆሮው 

የታችኛው አካሌ በመውጣት ወዯ ጫፌ ያለት 

በመጨረሻ ይወጣለ:: እያንዲንዶ ጭራ በቀን 

ከ2.5 - 6 ሳ.ሜ በመጨመር የሚያዴግ ሲሆን 

እዴገቱ የሚቆመው ከወንዴ የዘር ፌሬ 

በሚገናኝበት ወቅት ነው::  

ዴቀሊ (ፖሉኔሽን) ቀጣይ ሂዯት አይዯሇም:: የዘር 

ፌሬ የሚረግፇው በቀን ሇተወሰኑ ሰዓታት ብቻ 

ነው:: አበባው ዯረቅ በሚሆንበት (አብዛኛውን 

ጊዜ ወዯ ማታ) አካባቢ ነው:: የወንዳው ፌሬ 

ከሴቷ ጋር ከተገናኘ በ24 ሰዓታት ውስጥ ፅንሰት 

በሴቷ አካሌ (ኦቪዩሌ) ውስጥ ይጠናቀቃሌ:: 

 

 

 

ስዕሌ 15.ከፌተኛውን ቁመና የያዘየ የበቆል 
ተክሌ 
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ከሴቷ ጋር ከተገናኘ በ24 ሰዓታት ውስጥ ፅንሰት 

በሴቷ አካሌ (ኦቪዩሌ) ውስጥ ይጠናቀቃሌ:: 

በዯንብ በዓዯገ የበቆል ጆሮ ከ 650 - 1000 

ፌሬዎች ሉገኙ የሚችለ ሲሆን እነዚህ 

ፌሬዎችበሙለ ቁጥር (10፣12፣14፣16 ወዘተ) 

በሚገኙ መስመሮች (ረዴፌ) ተዯርዴረው 

ይገኛለ:፡ 

በአጠቃሊይ አነጋገር አንዴ የበቆል ጆሮ 95% 

የሚሆነውን የዘር ፌሬ የሚያገኘው ከራሱ ተክሌ 

ውጪ ከማሳ ወስጥ ከበቀሇ እፅዋት ከሚመጣ 

የወንዳ ዘር ፌሬ ነው:፡  

 

 ስዕሌ 16. የበቆል ራስ መጠን በአንዴ መስመር 
ውስጥ የሚኖሩ የበቆል ፌሬዎች መጠን የሚወሰነው 
አዘንባባ በሚያወጣበት ጊዜ ነው፡፡ 

4.4.3. ከፅንሰት እስከ ብስሇት (pollination-maturity) 
 

ከፅንሰት በኋሊ ቀሇሙን ወዯ ቡናማነት መቀየርና መዴረቅ ይጀምራሌ:: ይህም ቀጣይና ፇጣን የፌሬ 

ሙሊትና ክብዯት የሚጨምርበት ወቅት ነው:: ንጥረነገር ከተክለ የቅጠሌ አካሊት ወዯ መራቢያ አካሊትም 

ይሸጋገራሌ:: በተክለ አካሊዊ የእዴገት ክንዋኔ ሂዯቶች ውስጥ በዚህ ወቅት የሚከናወነው ሙለ በሙለ 

የፌሬ እዴገት ነው:: የፌሬ እዴገት በተሇያዩ ዯረጃዎች ውስጥ ያሌፊሌ:: ይህም፤ 
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እንደሽደሽ (ብሉስተር) ዯረጃ:- ከዴቀሊ 2 ሳምንት በኋሊ የፌሬው የውጭ ሽፊን ነጭ ሆኖ እሳት 

እንዯገረፇው ውሃ ያዘሇ ቆዲ ፇጠው የሚታዩበት ዯረጃ ነው:: በዚህ ዯረጃ የሚገኘው እንደሽደሽ የአካለ 

85% ውሃ ነው:: ቆረቆንዲው ሙለ የእዴገት ዯረጃ ሊይ ይገኛሌ::  

የወተት ዯረጃ:- ከዴቀሊ 3 ሳምንት በኋሊና ፌሬው ወተት የሚመስሌ ፇሳሽ የሚይዝበት ወቅት ነው፡፡ 

80% ውሃ ነው:: ወተት የሚያስመስሇው በውስጡ የሚገኘው ስታርች ነው::  

የግምሌ ዯረጃ:- የስታርች መጠራቀም ወዯ 4ኛ ሳምንት የሚዯርስበትና ውስጣዊው ወተታማ አካሌ 

መወፇርና መጠንከር የሚጀምርበት የፌሬው ፇሳሽ መጠን 70% የሚዯርስበትና ፌሬው የዯረቅ ክብዯቱን 

50% የሚዯርስበት ጊዜ ነው::  

ዴምብሌ (ዳንት) ዯረጃ:- 50% የሚሆነው በአንዴ ጆሮ ሊይ የሚገኙ ፌሬዎች ሲሰረጉደ (ዴምብሌ 

ሲያወጡ) ማሇትም አብዛኛውን ጊዜ ከ5ኛው ሳምንት በኋሊ የሚኖራቸው የእርጥበት መጠን 60% 

የሚዯርስበት ሰዓት ነው:: በዚህ ወቅት ፌሬው ከአናቱ ጀምሮ ወዯ መቀመጫው አቅጣጫ እየዯረቀ 

ይሄዲሌ:: ከሊይ በሚገኘው ጠንካራ አካሌ መሀከሌ ያሇው መገናኛ ቦታ የወተት መስመር (ሚሌክ ሊይን) 

ይባሊሌ:: በ 6ኛው ሳምንት በፌሬው ውስጥ የሚገኘው የውሃ አካሌ የፌሬውን 55% ክብዯት የሚይዝ 

ሲሆን በዚህ ዯረጃ ሇመብሰሌ የሚቀረው ጊዜ ከ 3 - 31/ ሣምንት ብቻ ነው::  

ብስሇት (መዴረስ):- ሰብለ ብስሇት ዯረጃ ሊይ መዴረሱ የሚታወቀው ጠንካራው የስታርች ክምችት በፌሬው 

የታችኛው አካሌ በመነጠፌ ጥቁር ጠባሳ ሲፇጥር ነው:: ጠባሳው በቆረቆንዲው አናት ሊይ ከሚገኙት ፌሬዎች 

በመጀመር ከስር ወዯሚገኙት ይተሊሇፊሌ:: ሰብለ ሲዯርስ የሚኖረው የርጥበት መጠን ከ 28 - 35 በመቶ 

ይሆናሌ:: ከዚህ በኋሊ በቀን 1% ርጥበቱን እየቀነሰ ይሄዲሌ::  

4.5.የማዲበሪያ አጠቃቀም 

4.5.1. የተፇጥሮ ማዲበሪያ  
 

ሇበቂ ዕርጥበት አካባቢዎች  

 ጥራቱን የጠበቀ ኮምፖስት ሇሚያዘጋጁ አካባቢዎች 50 ኩ/ሌ ኮምፖስት  እና 100 ኪ/ግ ዲኘ  

ማዲበሪያ መጨመር እንዯሚቻሌ ጥናቶች ቢያመሊክቱም አሁን በአሇው ሁኔታ ግን የሚዘጋጀው 

ኮምፖስት ጥራቱን ያሌጠበቀ ስሇሆነ የሰው ሰራሽ ማዲበሪያውን ሙለ በሙለ መጠቀም ያስፇሌጋሌ።  

ሇዕርጥበት አጠር አካባቢዎች  
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 በምክረሃሳብ ከተቀመጠው ዲፕ ማዲበሪያ በተጨማሪ 120 ኩ/ሌ ኮምፖስት በሄክታር ከዘር በፉት 1 ወር 

ቀዯም ብል ማሳ ሊይ በመጨመር በእርሻ ማዯባሇቅ ይገባሌ። 

4.5.2. ሰው ሰራሽ ማዲበሪያ አጠቃቀም: 
 

የማዲበሪያ ዓይነት:- ዩሪያና ዲፕ የታወቁት የማዲበሪያ አይነቶች ሲሆኑ ዲፕን የሚተካና ሦስት ንጥረ 

ነገሮችን ማሇትም ናይትሮጅን፣ ፍስፇረስና ሰሌፇርን የያዘ (ኤን ፒ ኤስ) ማዲበሪያን መጠቀምም በጣም 

ጥሩ ውጤት ታይቶበት ሇሁለም ሰብልች በዲፕ ማዲበሪያ ፇንታ ኤን ፒ ኤስ ማዲበሪያን በስፊት መጠቀም 

ተጀምሯሌ፡፡ 

የማዲበሪያ መጠን:- አነስተኛው የዲፕ ወይም የኤን ፒ ኤስ የማዲበሪያ መጠን በሄ/ር አንዴ ኩንታሌ 

ነዉ፡፡ የዩሪያ ማዲበሪያ መጠን የሚወሰነው ሉገኝ በተፇሇገው የምርታማነት መጠንና በሚኖረው የአፇር 

ርጥበት ነው፡፡ ትርፊ አምራች በሆኑ አካባቢዎች ከ2.5-3 ኩ/ሌ/ በሄር በመጠቀም ከፌተኛ ምርት ማግኘት 

የሚቻሌ ቢሆንም በአሁኑ ሰሃት በአማራ ክሌሌ የምንጠቀመው የማዲበሪያ መጠን እንዯሚከተሇው ሲቀርብ 

ሁሌ ጊዜም ማዲበሪያ ስንጠቀም 4ቱን ዋና ነጥቦች ማሇትም (ምን አይነት ማዲበሪያ፣ ምን ያህሌ 

ማዲበሪያ፣ ማዲበሪያው ሚጨመረው መቼ ነው እና እንዳት ነው ማዲበሪያውን የምጨምረው የሚለትን) 

በፌፁም መረሳት  የሇበትም፡፡ 

ሇበቂ ዕርጥበት አካባቢዎች  

 2 ኩ/ሌ ዲፕ ወይም ኤን ፒ ኤስ እና 2 ኩ/ሌ ዩሪያ  በሄ/ር ሲሆን ይህን የማዲበሪያ በምክረሃሳብ 

መጠቀም ማዲበሪያ ካሌተጠቀሙ አርሶ አዯሮች ምርት ጋር ሲነፃፀር ምርትን በ166% ያሳዴጋሌ። 

ሇዕርጥበት አጠር አካባቢዎች  

 1 ኩ/ሌ  ዲፕ  ወይም ኤን ፒ ኤስ እና 1 ኩ/ሌ ዩሪያ በሄ/ር  

4.5.3. የማዲበሪያ መጨመሪያ ወቅት እና አጨማመር  
 

ሇበቂ ዕርጥበት አካባቢዎች  

 ዘግይተው ሇሚዯርሱ ዝርያዎች  

 2ቱን ኩ/ሌ ዲፕ ወይም ኤንፒኤስ(NPS) በዘር ወቅት በ45 ሳ.ሜ ርቀት ሊይ 7.2 ግራም (አንዴ ቆርኪ 

ከዴርበብ) መጠቀም፡፡ 

 2 ቱን ኩ/ሌ ዩሪያ  ማዲበሪያ ዯግሞ በቆልው ከተዘራ ከ35-40 ባለት ቀናት ውስጥ ማሳውን ከአረም 

ሙለ በሙለ በማፅዲትና የአፇር ዕርጥበት መኖሩን በማረጋገጥ መጨመር 
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 አጨማመሩም በሁሇቱ ተክልች መሃሌ ወዯ ጎን10 ሳ.ሜ በማራቅና ከ7-10 ሳ.ሜ የአፇር ጥሌቀት 

ውስጥ7.2 ግራም (አንዴ ቆርኪ ከዴርበብ) በመጨመር ወዱያውኑ በአፇር ማሌበስ ይገባሌ፡፡ ይህ ካሌሆነ 

ወዯ አየር በትነትና ወዯ መሬት በስርገት ሉጠፊ ይችሊሌ:: 

 መካከሇኛ  መዴረሻ ጊዜ ሊሊቸው ዝርያዎች  

 2ቱን ኩ/ሌ ዲፕ ወይም ኤንፒኤስ (NPS) በዘር ወቅት በ40 ሳ.ሜ ርቀት ሊይ 6.4 ግራም 

(አንዴ ቆርኪ ከግማሽ) መጨመር፡፡ 

 2ቱን ኩ/ሌ ዩሪያ  ማዲበሪያ ዯግሞ በቆልው ከበቀሇ ከ35-40 ባለት ቀናት ውስጥ ማሳውን 

ከአረም ሙለ በሙለ በማፅዲትና የአፇር ዕርጥበት መኖሩን በማረጋገጥ በሁሇቱ ተክልች መካከሌ 

ወዯ ጎን 10 ሳ.ሜ በማራቅ ከ7-10 ሳ.ሜ የአፇር ጥሌቀት ውስጥ 6.4 ግራም (አንዴ ቆርኪ 

ከግማሽ) በመጨመር ወዱያውኑ በአፇር ማሌበስ ይገባሌ፡፡  

 ሇዕርጥበት አጠር አካባቢዎች (80 ሳ.ሜ. በ40 ሳ.ሜ. ሇሚዘሩ ዝርያዎች)  

 አንደን ኩሌ ዲፕ ወይም ኤንፒኤስ መጠን በሙለ በዘር ወቅት ይጨመራሌ፡፡ በእያንዲንደ 40 

ሳ.ሜ ርቀት ሊይ  3.2 ግራም ወይም ዴረበብ ቆርኪ ዲኘ ይጨመራሌ፡፡ 

 አንደን ኩሌ ዩሪያ  ማዲበሪያ በቆልው ከበቀሇ ከ35-40 ባለት ቀናት ውስጥ ማሳውን ከአረም 

ሙለ በሙለ በማፅዲትና የአፇር ዕርጥበት መኖሩን በማረጋገጥ በሁሇቱ ተክልች መካከሌ ወዯ ጎን 

10 ሳ.ሜ በማራቅ ከ7-10 ሳ.ሜ ጥሌቀት ውስጥ 3.2 ግራም ወይም ዴርበብ ኮርኪ በመጨመር 

ወዱያውኑ በአፇር ማሌበስ ፡፡  

 ሇዕርጥበት አጠር አካባቢዎች (75 ሳ.ሜ. በ20 ሳ.ሜ. ሇሚዘሩ ዝርያዎች)  

 የዲፑ ወይም ኤንፒኤስ (NPS)  መጠን በሙለ በዘር ወቅት የሚጨመር ሲሆን አጨማመሩም 

በእያንዲንደ 20 ሳ.ሜ ርቀት ሊይ 1.5 ግራም ወይም ከግማሽ  ቆርኪ አነስያሇ  ይጨመራሌ፡፡   

 100 ኪ/ግ ዩሪያ ማዲበሪያ ዯግሞ በቆልው ከበቀሇ ከ35-40 ባለት ቀናት ውስጥ ማሳውን 

ከአረም ሙለ በሙለ በማፅዲትና የአፇር ዕርጥበት መኖሩን በማረጋገጥ ከተክለ ጎን 10 ሳ.ሜ 

በማራቅ ከ7-10 ሳ.ሜ የአፇር ጥሌቀት ውስጥ 1.5 ግራም ወይም  ከግማሽ ኮርኪ አነስ ያሇ 

በመጨመር ወዱያውኑ በአፇር ማሌበስ ይገባሌ፡፡  
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የንጠረነገሮችዕጥረት በምርትናምርታማነትከፍተኛጠፅኖስላለው ለበቆሎው

አስፈላጊውን ንጠረ-ነገር ማሟላትያስፈልጋል፡፡

59

 
ስዕሌ 17. በመስክ ሊይ የዩሪያ፣ የፍስፇረስ ወይም የዚንክ ዕጥረትን የሚታይበት የበቆል ማሳ 

4.5.4. የእፅዋት ንጥረ- ነገር 
 

ማዲበሪያ የሰብሌ ንጥረ ነገር ወይም የምግብ እጥረት ሲኖር እጥረቱን ሇማስተካከሌ የሚጨመር ነው፡፡ 

የተፇጥሮ ሇምነታቸውን ያጡ መሬቶች ሊይ ማዲበሪያ ጥቅም ሊይ ቢውሌ የተክለን እዴገትና ምርታማነት 

ያሻሽሊሌ::  

የማዲበሪያ አጠቃቀም  ምክረ ሀሳብ ሉሰጥ የሚችሇው በአፇሩ ውስጥ የሚገኘውን የንጥረነገር ይዘት አሰሳ 

ከተካሄዯና ዯረጃ ከወጣ በኋሊ ነው:: ላሊው ዘዳ የእፅዋት አካሌ ትንተና በማካሄዴ የሚታወቅ ነው:: 

በሁሇቱም ዘዳዎች ቢሆን የኢኮኖሚያዊ አዋጭነት ግምት ውስጥ ሳይገባ ምክረሀሳብ አይሰጥም:: ማዲበሪያ 

በማሳ ውስጥ ሲሰራጭ ሁለም እፅዋትን ሉያዲርስ እንዯሚችሌ ማስሊት ያስፇሌጋሌ:: ይህ የሚፇፀመው 

በመስመር በማንጠባጠብ ወይንም በአንዴ ጣቢያ በማስቀመጥ ሉሆን ይችሊሌ::  

ማነኛውንም አይነት የአፇር ማዲበሪያ ወዯ አፇር ከተጨመረ በኋሊ በአፇር ማሌበስ የግዴ ነው:: 

በአጠቃሊይ ወቅታዊ  የማዲበሪያ የአጠቃቀም ምክረሀሳቦችን መጠቀም ያስፇሌጋሌ::  

4.5.5. ማዲበሪያ ሇምን መጠቀም ያስፇሌጋሌ? 
 

የረዥም ጊዜ የምርት እቅዴን ሇማስፇፀም ማዲበሪያን መጠቀም ያስፇሌጋሌ::  ይሄውም፤ 

 በተፇጥሮ በአፇር ውስጥ የሚገኘውን ንጥረ ነገር እጥረት ሇማሟሊትና የተፇሇገውን ከፌተኛ ምርት 

ሇማግኘት፣ 

 በእፅዋትና በጎርፌ የተጓዯሇውን ንጥረ ነገር ሇመተካት፣ 
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 ምቹ ያሌሆነ የአፇር ሁኔታን ሇማሻሻሌ ናቸው::  

እፅዋቶች 92 ንጥረ ነገሮችን በአካሊቸው ይዘዋሌ:: ከነዚህ ውስጥ ሇእዴገት እና ጥሩ ምርት ሇመስጠት 

የሚጠቀሙባቸው 16ቱን ነው:: ከእነዚህ ውስጥ 13ቱ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮች ይባሊለ:: እነዚህ ንጥረ 

ነገሮች በማኒዩር ወይም በማዕዴን መሌክ በአፇር ውስጥ ሉየገኛቸው ይገባሌ:: እንዯ Na+፣ Si+፣Co+ 

የመሳሰለት ንጥረ ነገሮች ሇአንዲንዴ እፅዋቶች አስፇሊጊ ቢሆኑም ሁለም እፅዋቶች አይፇሌጓቸውም:: ላልች 

እንዯ C፣O፣H የመሳሰለት እፅዋቱ ከአየር እና ከውሃ ውስጥ በቀጥታ ስሇሚያገኛቸው በማዲበሪ መሌክ 

መጨመር አያስፇሌግም:: ሇጤናማ እፅዋት አስፇሊጊ እና ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን በሰንጠረዥ 4 

መመሌከት ይቻሊሌ::  

 

13ቱ አስፇሊጊንጥረነገሮች በዕፅዋት የሚወሰደበት መሌክ /ፍርም/ ጠቃሚ ነገር ግን (በተወሰኑ እፅዋቶች ብቻ 
የሚፇሇጉ) በብዙ (Macro) የሚወስደ በትንሹ (Micro) የሚወስደ 

ቀዲማይ ማክሮ 
(3) 

ካሌአይማክሮ 
(3) 

ከባዴ ብረት (5) ብረትያሌሆ
ኑ (2) 

N = ናይትሮጅን 
(በNo3

-ወይም 
NH4

+መሌክየሚወ
ስዴ) 
P = ፍስፇረስ 
(በH2Po4መሌክየ
ሚወስዴ)  
K = ፖታሲየም 
(K+መሌክየሚወስ
ዴ) 
 

Ca = 
ካሌሲየም 
 (በ 
Ca++መሌክ) 
Mg = 
ማግኒዚየም 
(በMg++መሌ
ክ) 
S = ሰሌፇር 
 (በ SO4 
መሌክ) 
 

F = አይረን 
(በ++መሌክ) 
Mn = ማንጋኒዝ 
(+መሌክ) 
Zn = ዚንክ (++ 

መሌክ) 
Cu = ኮፐር (++ 

መሌክ) 
MO = 
ሞሌበዯነም(በMoO
4 መሌክ) 

Cl = 
ክልሪን 
B = 
ቦሮን 
 

 
Na = ሶዱየም (በNa+መሌክየሚወሰዴ) 
Si = ሲሌኮን (በሲሌኬት መሌክ 
በመውሰዴ የብርዕ ሰብልችን አገዲ 
በማጠንከር ግሽበትን የሚከሊከሌ 
Co = ኮባሌት (ናይትሮጅንን 
በራይዘቢዮም ባክቴሪያ አማካይነት 
በጥራጥሬ ሰብልች ሇመሳብ 
Cl = ክልሪን (ሇኦስሞቲክሬጉላሽን) 
Al = አለሚኒየም(በሻይቅጠሌ) 
 
 
 

ሰንጠረዥ 4. አስፇሊጊና ጠቃሚ የሰብሌ ንጥረ-ነገሮች 

 

በአፇር ውስጥ ሉጨመር የሚገባውን የማዲበሪያ 

መጠን የሚወስኑት፤ 

 የተፇሇገውን የምርት እቅዴ ሇማምረት 

እፅዋቱ ወይም ሰብለ የሚፇሌገው መጠን 

 ወዯ አፇሩ የሚገቡ የንጥረ ነገር ምንጮች 

ናቸው::  

የንጥረ ነገር መራቆት እስካሌተፇጠረ ዴረስ 

ማዲበሪያን መጠቀም አያስፇሌግም:: ማዲበሪያ 

የምንጠቀመው ዋና አሊማ ዝቅተኛው ንጥረ ነገር 

ሕግን ሇማሟሊት ነው:፡ እስካሁን በሀገራችንም 

ሆነ በክሌሊችን የምጠቀም የማዲበሪያ አይነት 

ዲፕ፣ ኤን ፒ ኤስና ዩሪያ ብቻ ሲሆን ሇቀጣይ 

ግን ዝቅተኛውን የንጥረ-ነገር ህግ ሇሟሟሊት 
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ላልች በአፇር ውስጥ ተሟጠው ያሇቁ፣ 

መጠናቸው የቀነሱትን ወይም የላለ አስፇሊጊ 

ንትረ-ነገሮችን በማዲበሪያ መሌክ እያዘጋጁ 

መጠቀሙ አይቀሬ ነው፡፡ ምክንያቱም ላልቹ 

ተሟሌተው አንደ ቢጓሌ ምርቱ የሚወሰነው 

በዝቅተኛው ወይም በዕጥረት የሚታየው ንጥረ-

ነገር ስሇሆነ ነው፡፡  

 

ዝቅተኛው የንጥረ ነገር ሕግ

C
O

2

w
a

t
e

r

 
ስዕሌ 18. ‹‹በዝቅተኛው የንረ-ነገር ህግ መሰረት››  
ምርትና ምርታማነትን የሚወሰነው በዝቅጠኛው 
ንጥረ-ነገር ነው 

4.5.6. በበቆል ሰብሌ የሚወሰዴ የንጥረ- ነገር መጠን 
 

ናይትሮጂንን፣ ፍስፇረስን፣ እንዱሁም ፖታሲየምን በሚመሇከት በአፇር ውስጥ ምን እንዯሚካሄዴ ብዙ 

የምርምር ስራዎች ተካሂዶሌ፡፡ ናይትሮጂንን ቀመስ ማዲበሪያዎች አፇር ውስጥ ሲጨመሩ የእፅዋት ስሮች 

የሚወስደት በኢ-ሕይወታዊ መሌኩ የተቀመጠውን (NO3
-፣ NH4+) ብቻ ነው:: የተጨመረው 

ሕይወታዊም ሆነ ኢ-ሕይወታዊ፣ በሰው ሰራሽ ማዲበሪያና በማኒዩር ውስጥ የሚገኝ ናይትሮጅን አይነት 

አሞኒያ፣ ዩሪያ፣ አሞኒየም እና ናይትሬትን ያጠቃሌሊሌ:: አሞኒያ (NH3) ጋዝ ሲሆን ከአፇር ጋር 

በፌጥነት የሇውጥ ሂዯት ያካሂዴና አሞኒያ (NH4+) ካታዮንን ይፇጥራሌ፣ ሰብለም በዚህ ወቅት 

የጠቀምበታሌ:: 

 

ዩሪያ ማዲበሪያ (CO(NH2)2) ከፇሳሽ ወይም ጠጠር በዩሪኤስ ኤንዛይም በፌጥነት በአፇር ውስጥ 

በሚገኙ ሕይወታዊ ነፌሳት አማካይነት ወዯ አሞኒያም ይሇወጣሌ:: ዩሪያ ወይም ትኩስ ማኒዩር አፇር 
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ውስጥ ሲጨመር ናይትሮጂን በአሞኒያ ጋዝ መሌክ እንዯሚጠፊ ይታወቃሌ፤ በተሇይ በሞቃታማና ዯረቅ 

ሁኔታና ኮምጣጤ የአፇር ሁኔታ ሲኖር ከአፇር ጋር ከተዯባሇቀና በውሀ ከሟሟ ግን ዩሪያ በፌጥነት ወዯ 

አሞኒያናና አሞኒዩም ይሇወጣሌ:: ፖዘቲቭሉ ቻርጅዴ ከሆነው የአፇር አዮን ጋር ይጣበቃሌ:: ይህ 

የአሞኒየምን መስረግ ይከሊከሊሌ (ዝቅተኛ የካታዮን ሌውውጥ ችልታ ካሊቸው አፇሮች በስተቀር) ፍስፇረስና 

ፖታሲየም በውሃ ሟሚ ስሇሆኑ የተወሰነው መጠን በአፇር ውስጥ ስሇሚያዝ ወዱያው ሇእፅዋቱ 

አይዯርሱም:: ሆኖም ከአፇር ውስጥ አይጠፈም:: ቀስ በቀስ እየወጡ ሇረጅም ጊዜ ያገሇግሊለ (አሇም 

አቀፌ የማዲበሪያ ማኑዋሌ: 1992):: 

ቀዲማይ ማክሮ( Macro nutrients uptake) በተክለ የሚወሰዴ የማዲበሪያመጠን 
ኪ.ግ በሄ/ር በቀን (kg/ha/day) 

ሰብለ  ከተዘራበት ቀን ጀምሮ ናይትሮጅን (N) ፍስፇረስ(P205) ፖታሸም(K20) 
20-30 1.7 0.39 1.7 
30-40 6.7 1.55 9.95 
40-50 8.3 2.32 11.56 
50-60 5.3 2.06 4.42 

ሰንጠረዥ 5.የበቆል ሰብለ የሚጠቀመው ሰው ሰራሽ ማዯበሪያ:- በብዙ የሚወሰደ ቀዲማይ ንጥረ-ነገሮች 
(Macronutrient) 

ምንጭ *አሇም አቀፌ የማዲበሪያ ኤጀንሲ የአሇም ማዲበሪያ አጠቃቀምማኑዋሌ 1992 
 
እንዯ አሞኒየም ፖታሲየም ፖዘቲቭ ኤላክትሮ ማግኔትክ ቻርጅ ያሇው ሲሆን ቀሪዎቹ ካታዮኖች ሁሇት 

ወይንም ከዚያ በሊይ ፖዘቲቭ ቻርጅ አሊቸው:: የፖዘቲቭ ቻርጁ ቁጥር እየጨመረ ሲመጣ በአፇር የመሳብ 

ሀይለም ይጨምራሌ:: ይህ ማሇት K+ እና NH4+ ከአፇሩ ጋር በሚፇጥሩት ኤላክትሮ ማግኔቲክ ግንኙነት 

የበሇጠ ፖዘቲቭ ቻርጅ ምክንያት በ Ca++ እና Mg++ ሉተኩ ይችሊለ:: ፖዘቲቭሉ ቻርጅዴ የሆኑት 

ንጥረ ነገሮች ቁጥር አፇሩ ከሚፇሌገው በሊይ ከሆነ ከCa++ እና Mg++ ቀዴመው የሚታጠቡት K+ እና 

NH4+ ናቸው:: 

ወረዲ 

የአዋጭ ማዲበሪያ መጠን 
(ኪ/ግ በሄክታር) 

የአፇር አይነት 
ናይትሮጅን-ፍስፇረስ 
(N-P2O5 (kg ha-1) 

ዩሪያ-ዲፕ/ኤንፒኤስ 
(Urea-DAP/NPS (kg ha-1) 

ዯራ 128-92 200-200 

 
 

በቀይ አፇር 
 

ይሌማና ዳንሳ 64-46 100-100 
ጃቢጠህናን 180-138 274-300 
አቸፇር 120-92 183-200 
ባሶሉበን 120-46 222-100 

ሁሇት እጁ እነሴ 120-92 183-200 
እነብሴ 64-46 100-100 
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ሰንጠረዥ 6. የማዲበሪያ መጠን እና አጠቃቀም የተሰራሊቸው ወረዲዎች 

 

O2

Ni

16 አስራ ስድሰቱ ለሰብል አስፈላጊ ንትረ- ነገሮች

 
ስዕሌ 19.13ቱን ንጥረ-ነገሮች ከአፇር ውስጥ በሚኒራሌ መሌክና 3ቱን ካርቦን(C), ሃይዴሮጅን(H2) እና 
ኦክስጅን (O2) ከአየርና ከውሃ የሚገኙ ናቸው፡፡  

  

 
 

 
ስዕሌ 20.የንጥረ ነገር ዕጥረት የላሇበት የበቆል ማሳ ይህን የመሰሇ የበቆል ምርት ይሰጣሌ 

ከአይርና ከውኃ (ከዝናብ ወይምከመስኖ) 

የፀሃይብርሃንን በመጠቀም

O2 - CO2

S
KN

Fe

ClMn

Ca

Cu
Zn

Mo
B
Mg
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ስዕሌ 21.የናይትሮጅን ንጥረ- ነገር ዕጥረት የሚታይበት የበቆል ተክሌ 

 
ስዕሌ 22. የፍስፇረስ  ንጥረ-ነገር ዕጥረት የሚታይበት በቆል 

 

ስዕሌ 23.የፖታስየም ንጥረ-ነገር  ዕጥረት የሚታይበት የበቆል ተክሌና ፌሬ 
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ስዕሌ 24. የቦረን ንጥረ-ነገር ዕጥረት የሚታይበት የበቆል ፌሬ 

+
Zn -

Zn

 

ስዕሌ 25.የዚንክ ንጥረ-ነገር ዕጥረት የሚታይባቸው የበቆል ተክልች 
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ስዕሌ 26.የማግኒዝየም ንጥረ-ነገር ዕጥረት የሚታይበት የበቆል ተክሌ አንዲንዳ ከፍስፇረስና ፖታሽየም 
ዕጥረት ጋር የሚመሳሰለበት ሁኔታ ቢኖርም በአብዓኛው ይህ ምሌክት የሚታየው በአረጁ ቅጠልች ሊይ ነው  

 

ስዕሌ 27.የሳሌፇርንጥረ-ነገር ዕጥረት በአብዛኛው ጊዜ የሚታየው በሚወጡ የበቆል ሇጋ ቅጠልች ሊይ ነው  

5. የአመራረት ስርዓት/Cropping System/ 

5.1. ሰብሌ ፇረቃ/Crop Rotation) 
 

የሰብሌ ፇረቃ በአንዴ መሬት ሊይ የሚዘራን ሰብሌ በአንዴ፣ሁሇት ወይም ከዚያ በሊይ ወቅት በላሊ ሰብሌ 

ቀይሮ መዝራት ነው፡፡ የሰብሌ ፇረቃ ብዙ ጥቅሞች አለት፡፡ ከነዚህም ውስጥ ጥቂቶቹ፣ የአፇር ሇምሇትን 

ሇመጠበቅ ፤አፇርወሇዴ በሽታዎችን እና ነፌሳት ተባዮችን እንዱሁም  አስቸጋሪ  አረሞችን ሇመከሊከሌና 

ሇመቆጣተር እንዱሁም ምርትን ሇመጨመር የጠቅማሌ፡፡ በቆልን ከጥራጥሬ  ሰብልች፤ ከቅባትና ብርዕ 

ሰብልች ጋር ከአንዴ እስከ ሶስት ጊዜ በማፇራረቅ መዝራት ጠቀሜታው የጎሊ ነው፡፡ በአብዛኞዎቹ የበቆል 

አብቃይ አካባቢዎች የተሇመዯው በቆልን አከታትል መዝራት ወይም ተመሣሣይ የአገዲ ወይም የብርዕ 
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ሰብልች ጋር ማፇራረቅ ነው፡፡ ነገር ግን የሚመከረው በቆልን ከጥራጥሬ ሰብልች እና ከቅባት ሰብልች 

ጋር ማፇራረቅ ነው፡፡ 

5.2. ዲግም ሰብሌ /Double Cropping/ 
 

በአንዴ የሰብሌ ወቅት በተከታይ ሁሇት ሰብሌ ማምረት በአብዣኛው የክሌሊችን ዯጋ፣ ወይነ ዯጋና ቆሊማ 

አካባቢዎች የተሇመዯ ነው፡፡ በመኸር ወቅት በአጭር ጊዜ የሚዯርሱ የበቆል ዝርያዎችን ቀዴመው ዘርተው 

ቀዴመው በመሰብሰብ ጓያ፣ቦልቄና ሽምብራ የመሳሰለትን በመዝራት በአንዴ የሰብሌ ወቅት ሁሇት ጊዜ 

በማምረት አመታዊ የምርት መጠንን መጨምር ይቻሊሌ፡፡  

5.3. ጣሌቃ ገብ ወይም ሰብሌ ስብጥር /Inter Cropping/ 
 

ጣሌቃ ገብ ማሇት ሁሇትና ከዚያ በሊይ የተሇያዩ ሰብልችን በአንዴ ማሳ ሊይ በተመሳሳይ ጊዜ ውስጥ 

ማምረት ሲሆን የአመራረት ስሌቱም አንዴ ሰብሌ ከተዘራ በኋሊ ወይም በሚዘራበት ወቅት ላሊ ሰብሌ 

ወይም ሰብልችን ጣሌቃ አስገብቶ በመስመር በመዝራት የሚከናወን ተግባር ነው፡፡ ይህም አነስተኛ 

ግብዓት(ማዯበሪያና ፀረ-ተባይ) በመጠቀም መሬትና ጉሌበት ቆጣቢ የሆነ የአመራርት ዘዳ ነው፡፡  

 

ጣሌቃ ገብ በርከት ያለ ጠቀሜታዎች አለት፡፡ የተሇያዩ ሰብልች በአንዴ ማሣ ውስጥ በሚዘሩበት ጊዜ 

የተፇጥሮ አዯጋ ቢዯርስ እንኳን እርስ በርስ የመዯጋገፌ ወይም የተወሰኑት ሰብልች ችግሩን ተቋቋመው 

ምርት እንዱሰጡ ነው፡፡ በተሇያዩ የአገራችን አካባቢዎች በተሇይም ዴርቅ በሚያጠቃቸው አካባቢዎች 

በቆልን ከማሽሊ፣ከባቄሊ፣ከቦሇቄ እንዱሁም ከቅባት ሰብልች ጋር አሰባጥሮ በመዝራት የአፇርን ሇምነት 

ሇመጠበቅ፣ የገበሬውን የተሇያዩ ሰብልች ፌሊጎት ሇሟሟሊትና ተባይንና በሽታን ሇመከሊከሌ ይረዲሌ፡፡ 

በጣም የሚዯገፇው የስብጥር ዘዳ ግን በቆልን ከባቄሊና ቦልቄ ጋር አሰባጥሮ መዝራት ነው፡፡  

 

 በቆልን ከባቄሊ ጋር በማሰባጠር 

ሇመዝራት በበቆልው መስመር መካከሌ 

መሃሌ ሊይ/40ሳ.ሜ./ ላሊ መስመር 

በማውጣት በባቄሊ ተክሌ መካከሌ 10 

ሳ.ሜ. ጠብቆ ባቄሊን መዝራት፣ 

 በቆልን ከቦልቄ ጋር በማሰባጠር 

ሇመዝራት ሁሇት የበቆል መስመሮች 

እያሇፈ /160 ሳ.ሜ./ አንዴ የቦልቄ 

መስመር ወይም በየሁሇት በቆል 

መስመሮች መካከሌ መስመር በማውጣት 

በቦልቄ ተክሌ መካከሌ 10 ሳ.ሜ ጠብቆ 
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በመዝራት ተጨማሪ ምርት ማምረት 

ይቻሊሌ፡፡ ይህ የስብጥር አሰራር 

ተግባራዊ የሚሆነው ሁሇቱ የሚሰባጠሩ 

ሰብልች በሚበቅለበት ስነ-ምህዲር ሊይ 

መሆን አሇበት፡፡ 

ስዕሌ 28. በቆልን ከባቄሊ ጋር በማሠባጠር 
የተዘራ የበቆል ማሣ 

 

5.4. የሰብሌ ቅብብልሽ /Relay Cropping) 
 

ይህ አስራር የሚተገበረው የመጀመሪያው ሰብሌ ተዘርቶ የመጨረሻው የእዴገት ዯረጃ እንዯዯረሰ ሁተኛው 

ሰብሌ የመጀመሪያው ከመታጨደ በፉት በመዝራት ነው፡፡ በዚህ አሰራር የሚሇማ ሰብሌ በዋናውና በተጓዲኝ 

ሰብሌ መካከሌ ሉፇጠር የሚችሇውን ሇሰብልች እዴገት አስፇሊጊ የሆኑ ንጥረ-ነገር፣ውኃና የፀሃይ ብርሃን 

ሽሚያ የሚያስቀር ነው፡፡ ሇምሳላ በቆል የእሸትነቱ ጊዜ እንዲሇፇ ከፌሬው በታች ያሇውን ቅጠሌ 

በመመሌመሌ ላልች ሰብልችን በውስጡ መዝራት የበቆልውን ምርታማነት ሳይጎዲ የተጣማሪውን ሰብሌ 

ምርታማት ሉያሳዴግ ይችሊሌ፡፡ ይህን አሰራር በመከተሌ የበቆል እዴገት እያበቃ ባሇበት ሁኔታ የመሬቱ 

እርጥበት ሳይሟጠጥ ጤፌ፣ ቦልቄ፣ ዴንች እና ላልች በአጭር ጊዜ ሉዯርሱ የሚችለ ሰብልችን በመዝራት 

ምርታማነትን መጨመር ይቻሊሌ፡፡ 

 

የዚህ አሰራር ተጨማሪ ጠቀሜታ በዋናው ሰብሌ ውስጥ ሉኖር የሚችሇውን አረም ሳያብብና ፌሬ ሳያፇራ 

በመቆጣጠር ሇሚቀጥሇው የምርት ዘመን የአረም ጫናን የቀንሳሌ፡፡ የአፇር ሇምነትን የሻሽሊሌ፣ የአፇር 

መከሊትን ይቀንሳሌ፤ የአረም፣የበሽታና የነፌሳት ተባይ ስርጭትን ይቀንሳሌ እንዱሁም በአንዴ የሰብሌ 

ወቅት ከአንዴ ማሳ ሊይ ተጨማሪ ምርት በመስጠት ገቢን ይጨምራሌ፡፡  
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6. ሰብሌ ጥበቃ 
 

6.1. የአረም ቁጥጥር 
 

በቆል በቡቃያ ዕዴገት ዯረጃ አረምን የመቋቋም አቅም/ችልታ የሇውም (ከዓረም ጋር ታግል ሉያዴግ 

ዏይችሌም) ፡፡ የበቆል ሰብሌ ከተዘራ ቀን ጀምሮ ሇተከታታይ 40 ቀናት ከምንም አይነት አረም ነፃ 

መሆን አሇበት፡፡ ከዚህ በኋሊ አረሞች እምብዛም አያሰጉትም፡፡ አብኣኛውን ጊዜ ሁሇት ጊዜ መታረም 

አሇበት፡፡  አረም በጥሩ ሀኔታ ሇመቆጣጠር ሰብለ በመስመር መዘራት አሇበት፡፡ 

 ሀ/ ባህሊዊ የአረም ቁጥጥር ዘዳዎች  

• የመጀመሪያ አረም ሰብለ ከበቀሇ ከ18-20 ባሇው ቀን፣ ሁሇተኛ አረም ከ35 - 40 ቀናት ባሇው 

ጊዜ ውስጥ  ይከናወናሌ:: እንዯአስፇሊጊነቱ ሶስተኛ  አረም ከ50 እስከ 55 ቀናት ውስጥ ባሇው 

ጊዜ ሉከናወን ይችሊሌ፡፡ 

• አቀንጭራን ሇመከሊከሌ በሚገባ የተብሊሊ ፌግና ኮምፖስት በመጠቀም የአፇርን ሇምነትን 

መጠበቅ፣ 

• ከአቀንጭራ አረም ነፃ የሆነ ዘር መጠቀም፣ 

• የእርሻ መሣሪያዎችን ከአንደ ማሳ ወዯ ላሊ  ማሣ ከመውሰዴ በፉት ማጽዲት፣ 

• አረሙ በማበብ ሊይ እንዲሇ ፌሬ ከማፌራቱ  በፉት ነቅል መቅበር (ማቃጠሌ)  

ለ/  በኬሚካል የአረም ቁጥጥር ዘዴዎች 
 

 
የፀረ-አረሙ ዓይነት መጠን ሇሄ/ር 

በሉትር 
የሚረጭበት ጊዜ የሚቆጣጠራቸው የአረም 

አይነቶች 
ኘሪማግራም ጎሌዴ 
 

3-5 ሰብለ ከተዘራ በኋሊና ከመብቀለ በፉት 
የአፇር ርጥበት መኖሩ ከተረጋገጠ በሶስት 
ቀናት ውስጥ  መርጨት   

አብዛኞች ሳርና ቅጠሌ ሰፊፉ 
አረሞች 

ራውንዴ አፕ 3 ሰብለ ከመዘራቱ በፉት  ሁለን ገዲይ 
ቱ ፍር ዱ (2-4-D) 1 የተክለ ቁመት ከ10-30ሳሜ ሲሆን ቅጠሌ ሰፊፉ አረሞች 
ማሳሰቢያ፡- መዴሃኒቶችን ሇመጠቀም በማሸጊያው ሊይ የተፃፇውን መመሪያ በጥሞና ማንበብና 

ባሇሙያዎችን ማማከር የግዴ ያስፇሌጋሌ፡፡ በሄክታር የተጠቆመው የፀረ- ኬሚካሌ መጠን ከ200-300 

ሉትር ውሃ ተበጥብጦ መረጨት አሇበት፡፡ 

አቀንጭራ አረም ከጥገኛ አረሞች አንዴ በመሆኑ ስሇ መከሊከለ ማኑዋለን ማየትና አስፇሊጊ ቁጥጥር 

ማዴረግ ያስፇሌጋሌ፡፡ 
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6.2. የነፌሳት ተባይ ቁጥጥር 
 

በነፌሳት ተባዮች ከሚጠቁ ሰብልች በቆል ቀዲሚውን ቦታ ይይዛሌ፡፡ ከእነዚህም ውስጥ አገዲ 

ቆርቁር፤ምስጥ፤ጓይ ትሌ፤ቆራጭ ትሌ፤ፊዴያት እና ላልች ተዛማች ሲሆኑ የተቀናጀ ተባይ መከሊከሌን 

ስሌትን ተግባራዊ  ማዴረግ ሲሆን ኬሚካሌን እንዯመጨረሻ አማራጭ መጠቀም ይቻሊሌ፡፡  

 

ቆራጭትሌ:- በቆልበ ተረፇ ሰብሌ ውስጥ ስሇሚዘራ ከአፇር ውስጥ በተዯበ ቀቆራጭ ትሌ ይጠቃሌ:: አርሶ 

አዯሮች የሞተ ቡቃያ መኖር አሇመኖሩን ማሰስ ይጠበቅባቸዋሌ:: በ5 ሜትር 1 ተክሌ ሞቶከ ተገኘ ርጭት 

ማካሄዴ ይጠይቃሌ:: ትለበ ቀን በአይን አይታይም:: ዱያዚኖንን እንዯአላትሪን፣ ፔርሜትሪን፣ 

ሳይፐርሜትሪንና የመሳሰለ የፓራትሮይዴ ዝርያዎች ጋር ቀሊቅል በመርጨት ቆራጭ ትሌን በቁጥጥር ስር 

ማዋሌ ይቻሊሌ:: ርጭቱ ዘግይቶ ከሰአት በኋሊ መካሄዴ አሇበት:: ሇሚቀጥለት 4 ሰአታት የተረጨውን ቦታ 

ዝናብ እንዲያገኘው ገምቶ መርጨት ነው:: ሇመበጥበጥ  የምንጠቀመዉ ዉሃ ከአፇርና አሸዋ የፀዲና ንፁህ 

መሆኑ ወሳኝ ነው:: ጭቃማ ውሃ የመዴኃኒቱን የመግዯሌ አቅም ይቀንሳሌ:: በቅርብ የሚገኙ የእፅዋት 

ክሉኒኮችን ማማከር ተገቢ ነው::  

 

አገዲቆርቁር:- ወረራው ቀዴሞ ከተከሰተና 

ከፌተኛ ከሆነ መቆጣጠር ተገቢ ነው:: በየ 

5ሜትሩ ከ1- 2 እፅዋት ከተጠቃ እርምጃ 

መውሰዴ ነው:: የመቆጣጠሪያ ኬሚካልቹ ከሊይ 

ሇቆራጭ ትሌ መከሊከያ የተጠቀሱት ሲሆኑ 

የአዯራረጉ ዘዳና ወቅት ግን ይሇያያሌ::  

ኬሚካለ በበቆልው ጆሮ (ሆርሌ) የሚከተት ሲሆን 

ይህም ወቅት በተተከሇ ከ20 - 40 ቀን ውስጥ 

ነው: በቆል 40 ቀን ካሇፇው የተባይ ወረራ 

የሚያስከትሇው ተፅዕኖ ከዚህ ግባ የሚባሌ 

ስሊሌሆነርምጃ መውሰዴ አይስፇሌግም፡፡ 

በበቆል መስመሮች መካከሌ ዱስሞዴየም 

መዝራትና በማሣው ዙሪያ ዯግሞ 3 ዙር ናይፐር 

ሣር (Napier grass) ወይም የሱዲን ሳር 

መትከሌ፤  

70% የሚሆኑት የእሳትራቶች እንቁሊሊቸውን 

በሣሩ ሊይ እንዱጥለና ከተክለ በሚወጣው 

ማጣበቂያ ፇሳሽ ተጣብቀው ሳይፇሇፇለ 

እንዱቀሩ ያዯርጋሌ። ዱስሞዴየሙ ዯግሞ 

የእሳትራቶቹን ወዯ ማሣው እንዲይገቡ 

(እንዱሸሹ) ከማዴረጉም በተጨማሪ አቀንጭራ 

አረምን ሇመከሊከሌ በአጥማጅነት 

እንዯሚያገሇግሌ የኬንያ አርሶአዯሮች ተሞክሮ 

ያሳያሌ። 
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 ስዕሌ 29. የመሳብና የመግፊት ሂዯት 

ሇ/ በኬሚካሌ መከሊከሌ  

• ሲምቡሽ (ሳይፐርመትሪን/) 1% Granules 2.5 -5 ኪ/ግ በሄ/ር፣ወይም  

• ዱያዝኖን 10% ሽርክት ወይም  

• ኢትዮሳሌፊን (ኢንድሳሌፊን) 5% Dust ከ5-8 ኪ.ግ በሄር ስላት በጣት እየቆነጠሩ በእያንዲንደ 

ሙሸራ ውስጥ መጨመር ፡፡ 

ተባዩን በርጭት መከሊከሌ- ቡቃያው ከጉሌበት ከፌታ በሊይ ሳያሌፌ - 

• ሄሉራት ወይም ካራቴ 5% EC 300 ሚ.ሉትር ወይም  

• ኢንድሳሌፊን 35% EC ከ 1- 2 ሉትር ወይም፣  

• ካርባሪሌ 85% WP 1.5 ኪ/ግ  በሄ/ር በ200 ሉትር ውሃ በመበጥበጥ በሙሽራው ውስጥ 

መርጨት ያስፇሌጋሌ። 

ፊዴያት  

ሀ/ በባህሊዊ መከሊከሌ  

• የሰብሌ ፇረቃ መጠቀም፣ 

• ቃርሚያን በማስወገዴ ማሣን ጠሇቅ አዴርጎ ማረስ፣ 

ሇ/ በኬሚካሌ መከሊከሌ  

 ክሩዘር 350 FS 300 ግራም በ500 ሚሉ ሉትር ውሃ በመበጥበጥ 100 ኪ/ግ ዘር አሽቶ 

መዝራት ያስፇሌጋሌ።  

ምስጥ  

ሀ/ በባህሊዊ መከሊከሌ  

 ኩይሳውን ቆፌሮ ንግቲቱን ማውጣት፣ 
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 በጉዴጓደ ውስጥ የእንስሳት ሽንት መጨመር እና ላልችንም በየአካባቢው ጥቅም ሊይ እየዋለ ያለ 

መከሊከያ ዘዳዎችን መጠቀም  

ሇ/ በኬሚካሌ መከሊከሌ  

 ኩይሳው ባሇበት ቦታ በመቆፇር ሇአንዴ ኩይሳ ደርስባን 48% ኢ.ሲ ወይም ዱያዚኖን 60% 

ኢ.ሲ ከ20-30 ሚ.ሉትር ከ15-20 ሉትር ውሃ እየበረዙ መጨመር፣ 

የጎተራ ተባዮች  

 ሀ/ባህሊዊ መከሊከያ ዘዳዎችን መጠቀም  

 የሰብለን ጥራት የማጓዴለ በየአካባቢው የአለ መከሊከያ ዘዳዎችን መጠቀም  

 ሇ/ በኬሚካሌ መከሊከሌ  

 በተባይ ሊሌተወረረ 25ግራም በተባይ ሇተወረረ 50 ግራም አክቴሉክ 2% ሇ1 ኩ/ሌ በቆል 

መሇወስ  

 አክቴሉክ ከላሇ  50 ግራም ማሊታዮን 5% ደቄት ከ1 ኩ/ሌ ሰብሌ ጋር አዯባሌቆ ማከማቸት፣ 

 እህለን ሇመርጨት ካስፇሇገ አክቴሉክ 25% ኢ.ሲ ሇ10 ኩ/ሌ ከ16-40 ሚሉ ሉትር  በ1ሉትር 

ወይም 2 ሉትር ውሃ በጥብጦ መርጨት ይቻሊሌ፡፡ 

 ሇነቀዝ መከሊከያነት ዱዱቲ 75% እና ማሊታዮን 50% ኢ.ሲ መጠቀሙ በጤና ሊይ ችግር 

ስሇሚያስከትሌ አ/አዯሩ  

ሀ/ በባህሊዊ ዘዳ መከሊከሌ  

 የበቆል አገዲን ወዯ መሬት ዝቅ አዴርጎ ማጨዴ፣ 

 አገዲው ከመከመሩ በፉት ፀሏይ ሊይ ሇ4 ሳምንት ተጋዴሞ እንዱቆይ ማዴረግ፣ 

 ተባዩ በበጋ ወራት በአማራጭነት ሉራባባቸው የሚችለ ወፌራም አገዲ ያሊቸው የሳር ዝርያዎችን 

ማስወገዴ፣ 

 ሰብለ በተዘራ በመጀመሪያዎቹ ስዴስት ሳምንታት በተባይ ጥቃት በጣም የተጎደ ቡቃያዎችን 

(dead hearts ) ነቅል በማስወገዴ መቅበር፣ 

 በቆልን ከጥራጥሬ ሰብልች ጋር አሰባጥሮ መዝራት የተባዩን የተፇጥሮ ጠሊት ሇመሳብ ያስችሊሌ፣ 

 እንዲይጠቀም የተጠናከረ የምክር አገሌግልት መስጠት ያስፇሌጋሌ። 

 

ተዛማች ተባይና ተምች:- ተምች ተበራክቶ ከመጣ አጥፉ ነው::ስሇሆነም ችግሩ ከታየ ሇፋዯራሌ ግብርና 

ሚኒስቴር ሪፖርት ማዴረግ ነው::  
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6.3. የበሽታዎች ቁጥጥር 
ግሬይ ሉፌ ስፖት (GLS) የተቆራረጡ ቢጫ 

ስንበራማ ወይም እስትራይክ ቫይረስ፣ ሉፌ 

ብሊይት (Leaf blight) ፣ የበቆል ገዲይ 

ቫይረስ (Maize Lethal Necrosis 

Disease) (MLN) ወዘተ በሽታዎች ናቸው፡፡ 

ግሬይ ሉፌ ሰፖትና ሉፌ ብሊይት (Leaf blight)                       

 
ስዕሌ 30. የበቆል በሽታ ግሬይ ሉፌ ሰፖት 
(GLS) ና ሉፌ ብሊይት (Leaf blight) 

 ግሬይ ሉፌ ስፖት (GLS)   

ሀ/ በባህሊዊ ዘዳ መከሊከሌ 

 ሰብሌ ፇረቃን መጠቀም ሇምሳላ ኑግና የጥራጥሬ ሰብልች፣ 

 የሰብሌ ቃርሚያን (Plant debris) ሰብስቦ ሇማገድነት ማዋሌ ወይም ማቃጠሌ፣ 

 ማሳው ከቃርሚያው ከፀዲ በኋሊ ጠሇቅ አዴርጎና ዯጋግሞ በማረስ የተረፇውን የሰብሌ ቃርሚያ  

በአፇር ውስጥ እንዱዲፇን ማዴረግ፤ 

 በበጋ ወራት በበሽታው ሉጠቁ የሚችለትን አማራጭ ሰብልችና የሳር ዝርያዎችን ማስወገዴ። 

 በቆልው በሚዘራበት ወቅት ትከክሇኛውን የዘር መጠን እና በመስመርና በበቆል ተከሌ መካከሌ 

ያሇውን ርቀት መጠቀም ሇበሽታው ምቹ ሁኔታ እንዲይፇጠር ያግዛሌ፤ 

ሇ/ ፀረ-ፇንገስ ኬሚካሌ መጠቀም 

 ቲሌት 25% ኢ.ሲ 0.50 ሉትር በ200 ሉትር ውሃ በጥብጦ ሇአንዴ ሄክታር መጠቀም፣  

 ባይሊተን 25% በውሃ የሚበጠበጥ ደቄት 0.50 ኪ/ግ በ200 ሉትር ውሃ በጥብጦ ሇአንዴ 

ሄክታር መጠቀም፣  

 ቤኖሚሌ/ቢንላት 50% 0.50 በ200 ኪ/ ውሃ በጥብጦ ሇአንዴ ሄክታር መጠቀም፣  

 ማንኮዘብ 3 ኪ/ግ በ200 ሉትር ውሃ በጥብጦ ሇአንዴ ሄክታር በየ10 ቀን ሌዩነት መርጨት፣  

 በትክክሇኛው ወቅት እዴገት፣ ዯረጃና የፀረ-ፇንገስ ዓይነትና መጠን ማሳውን በእኩሌ በማዲረስ 

መርጨት በሽታውን ሉቆጣጠር ይችሊሌ። 

የተቆራረጡ ቢጫ ሰንበራማ ወይም እስትራይክ ቫይረስ 

    መከሊከያ ዘዳ 

 በበሽታው የተጠቁ ተክልችን ነቅል ማስወገዴ፣ 
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 አስቀዴሞ መዝራት፣ 

 ሉፌ ሆፐር እና ክሽክሽ ቫይረሱን ስሇሚያስተሊሌፈ ነፌሳቶቹ ሲከሰቱ ፀረ-ነፌሳት ኬሚካሌ 

መጠቀም፡፡ 

 ሉፌ ብሊይት (Leaf blight) 

ሀ/ ባህሊዊ መከሊከሌ   

 በቆልን ከአኩሪ አተር እና ስኳር ዴንች ጋር በስብጥር መዝራት፣ 

 ሰብሌ ፇረቃ መጠቀም፣ 

 ማዲበሪያ እና ኮምፓስት በሚገባ መጠቀም፣ 

 ከወቅቱ አስቀዴሞ መዝራት፣  

 በበሽታው ያሌተበከሇ ንፁህ ዘር መጠቀም፣ 

 የቀዯመው ሰብሌ በበሽታ የተጎዲ ከሆነ የሰብሌ ቅሬትን ከማሳ ውስጥ ማስወገዴ፣ 

 በበሽታው የሚጠቁ አማራጭ ተክልችን (ሰብልችን) ማስወገዴ፣ 

 የበቆል ተርሲከም ቅጠሌ ምች በሽታ የሚቋቋሙ ዝርያዎች (ቢኤች660, ቢኤች540 ) መጠቀም፣ 

ሇ/ ፀረ-ፇንገስ ኬሚካሌ መጠቀም 

 ሇቅጠሌ ምች የማንኮዜብና የፕሮፓኮናዞሌ ዴብሌቅ 2 ኪ.ግ ንጥረነገር ሇሄ/ር በአስር ቀን ሌዩነት 

በመርጨት መከሊከሌ ይቻሊሌ። 

 የበቆል ገዲይ ቫይረስ (Maize Lethal Necrosis Disease) 

የበሽታ አምጭ ተህዋስ  

የሁሇት አይነት ቫይረሶች ጥምረት ነው (Maize Chlorotic Mosaic Virus+ Wheat Streak 

Mosaic Virus or Maize Dwarf Mosaic virus or SugarCane Mosaic Virus) 

የበሽታው ምሌክቶች 

የቅጠሌ መዴረቅ፣ ተክለ ከመዴረሱ በፉት መሞት፣ ዘንባባ አሇማውጣት፣ የወንዳው ተክሌ መሀን መሆን፣ 

የተስተካከሇ አቋም አሇመያዝ፣ አሇመሸጎጥ እና ሽጉጡ ቀዴሞ መዴረቅ ወይም መበስበስ። ችግሩ ከፌተኛ 

ዯረጃ በዯረሰበት ማሳ ከ30-100% የምርት ቅነሳ ያስከትሊሌ (Wangai et al.,2012). 

የመከሊከያ ዘዳዎች 

 ንጹህ ዘር መጠቀም  

 በዯንብ በጥሌቀት ማረስ  

 የሰብሌ ቅሪቶችን በአግባቡ ማስወገዴ  
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 አጠቃሊይ የማሳና የአካባቢ ንጽህና መጠበቅ 

 ወቅታዊ አሰሳ እና ቅኝት ማካሄዴ  

 በሽታ አምጪ ተህዋስያን የሚከርሙባቸውን አማራጭ መጠሇያና መመገቢያ ዕፅዋቶችን ማስወገዴ  

 ሰብሌ ማፇራረቅ  

 አረሞችን በጊዜ ማስወገዴ  

 በተሇይ የቫይረስ በሽታ አስተሊሊፉ ነፌሳትን መከሊከሌ  

 በቆልን ሙለ ሇሙለ ከምርት ውጭ ስሇሚያዯርግ ስሇ በሽታው ግንዛቤ ማስጨበጥ  

 የበቆል ዘር ወቅት እንዯየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ መወሰን 

 በሀገር ዯረጃ መቆጣጠር  

 የተጠናከረ ምርምር ማካሄዴ 

 በአንጻራዊነት በሽታውን የሚቋቋም ዝርያዎችን መጠቀም ማጽዲት 

 በሽታው የታየበትን ተክሌ ቆርጦ ሰብስቦ ማቃጠሌና መቅበር ወሳኝ ነው::  

 

አረማሞ፡- 

   ሀ/ በባህሊዊ ዘዳ መከሊከሌ 

 በማሳው ውስጥ የበሽታው ምሌክት የሚታይባቸውን ተክልች የበሽታው ዘር ከመበተኑ በፉት በወቅቱ 

ነቅል ማቃጠሌ ወይም መቅበር፣ 

 የበሽታው መራቢያ ዘር ከሁሇት ዓመት በሊይ በአፇር ውስጥ የመብቀሌ ሃይለን ሳያጣ ሉቆይ 

ስሇሚችሌ በተሇይ ከፌተኛ የበሽታው ጥቃት በተመዘገበባቸው ማሳዎች ሊይ ሇሦስት ዓመታት በቆልን 

አሇማምረትና 

  በበሽታው የማይጠቁ ሰብልችን ማፇራረቅ። 

6.4. የጎተራ ተባዮችን መከሊከሌ ነቀዝ (ጥንዚዛና እሳት እራት ዝርያዎች)  
 

ሀ) በባህሊዊ ዘዳዎች መከሊከሌ 

 የጎተራውን ንጽህና መጠበቅ፣ 

 የሚሰራው ጎተራ ነፊሻማ ቦታ ሊይ እንዱሆን ማዴረግ፣  

 የሚከማቸው እህሌ በሚገባ መዴረቁን ማረጋገጥ፣ 

 በቆልውን ትንንሽ ዘር ካሊቸው (ጤፌና ዲጉሳ) ሰብልች ጋር አዯባሌቆ  ማስቀመጥ፡፡ 
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ሇ) በኬሚካሌ መከሊከሌ           

ፀረተባይ ኬሚካሌ መጠቀም አስፇሊጊ ሆኖ ከተገኘ:-  

 በተባይ ሊሌተወረረ 25 ግራም (በክብሪት መያዣ ሙለ) አክቴሉክ 2% ደቄት ሇ 1 ኩ/ሌ 

አዯባሌቆ ማከማቸት፣ወይም፣ 

 በተባይ ሇተወረረ 50 ግራም አክቴሉክ 2% ደቄት ሇ 1 ኩ/ሌ  አዯባሌቆ ማከማቸት፣  

 እህለን ሇመርጨት ካስፇሇገ አክተሉክ 25% ኢሲ ሇ10 ኩ/ሌ ከ16-40 ሚሉ ሉትር በ1ሉትር 

ወይም 2 ሉትር ውሃ በጥብጦ መርጨት ያስፇሌጋሌ፡፡ 

ማሳሰቢያ 

 ከሊይ የተገሇፁትን የጎተራ ተባይ ኬሚካሌ ከተጠቀምን ከ2 ሳምንት በኃሊ እህለን ሇምግብነት 

ብናውሇው ችግር እንዯማያመጣ ሉታወቅ ይገባሌ፡፡  

 በአንጻሩ ግን ሇነቀዝ መከሊከያነት ዱዱቲ 75% እና ማሊታዮን 50% ኢ.ሲ መጠቀሙ በጤና 

ሊይ ችግር ስሇሚያስከትሌ አ/አዯሩ እንዲይጠቀም የተጠናከረ የምክር አገሌግልት መስጠት 

ያስፇሌጋሌ። 

7. የበቆል ሰብሌን መሰብሰብና ማከማቸት  
 

በቆል መሰብሰብ ያሇበት የፌሬው ርጥበት መጠን ከ 16-18% ወይም በቆል የቆረቆንዲው ሽፊን  

ሲዯርቅ ወይም ከቆረቆንዲው ጋር የተያያዘው የፌሬ ጫፌ ሲጠቁር ሰብለ ከሳምንት እስከ ሁሇት ሳምንት 

ባሇው ጊዜ ውስጥ መሰብሰብ አሇበት፡፡ 

የተሰበሰበው በቆልሇ የተወሰኑ ቀናት ነፊስ 

ወይም ፀሏይ እንዱያገኘው ሆኖ ከተከመረ በኋሊ 

ተሸሌቅቆ ክፌት በሆነ ከእንጨት የተሰራ ጎተራ 

ማከማቸት ያስፇሌጋሌ። ፌሬ ከቆረቆንዲ 

መሇያየት ያሇበት ርጥበቱ ከ13-14% ሲሆን 

ነው፡፡ በኢትዮጵያ የተሇመዯው አሰራር በደሊ 

በመዯብዯብ ነው:፡ ይህ ግን ፌሬውን 

ይሰባብረዋሌ ወይም ይፇነክተዋሌ (ከ15-30%) 

አርሶ አዯሩ ሰባራውና ስንጥቁ ሊይታየው 

ይችሊሌ:: ሆንም ይህ ስንጥቅ ሰብለን ሇጎተራ 

ተባይና ነቀዝ ያጋሌጠዋሌ:: በአሁኑ ጊዜ በጣም 

ውጤታማ የሆኑ ዘመናዊ መፇሌፇያዎች በገበያ 

ሊይ ይገኛለ:: የተፇሇፇሇውን በቆል ከዝናብና 

እርጥበት እንዱሁም ከአይጥ ናላልች ተባዮች 

በፀዲ እና በንጹህ ማከማቻ ማስቀመጥ 

ያስፇሌጋሌ። ሇገበያ የምናቀርበው ምርት 

(ተመሳሳይ የፌሬ መጠንና ቀሇም ያሊቸው) 

ጥራቱን የጠበቀ መሆን ይኖርበታሌ። በጎተራ 
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ውስጥ በሚከማችበት ጊዜ አክቴሉክ2% እና 

ማሊታይን5% ኬሚካልችን መጠቀም ይቻሊሌ፡፡ 

 

 

 
 

ስዕሌ 31. በቆል በመጋዝን ሲከማችና በበቆል 
መፇሌፇያ በቆል ሲፇሇፇሌ 

 

የበቆል ምርትና ምርታማነትን የሚወሰነው 

በዋናነት እንዯ ዝርያው ዓይነትና ሇሰብለ 

እንዯተዯረገው የእንክብካቤ ሁኔታ ሲሆን፣ 

ምርት=በአንዴ ሄ/ር የተገኙ የፌሬዎች ብዛትx 

በፌሬዎች ክብዯት፡፡ 

 የበቆል የምርት ክፌልች (components) 

  የበቆል ራስ/ሄር  

  የበቆል ፌሬዎች /ከአንዴ የበቆል ራስ  

  የ1000 ፌሬዎች ክብዯት  

  ፌሬ /ከበቆል ራስ = በአንዴ የበቆል ራስ 

የተገኘ መስመር ብዛት ሲባዛ (x) በአንዴ 

መስመር ሊይ የተገኙ የበቆል ፌሬዎች 

ብዛት ይሆናሌ፡፡ 

 



                                                                                                                                               

45 
 የበቆል ሰብሌ አመራረትና አያያዝ ቴክኖልጅ ማኑዋሌ                                

 

7.1. የበቆል ምርታማነት ስላት  
 
 ምሣላ 1. አንዴ የበቆል ራስ  ባሇ 12 

መስመር x 35 ፌሬ በአንዴ መስመር=420 

ፌሬዎች/የበቆል ራስ  

 የ1000 ፌሬዎች ክብዯት=390 ግራም 

  2565 ፌሬዎች=አንዴ ኪ.ግ  

 50,000 የበቆል ራስ/ሄ.ር x 420 

ፌሬዎች/ከበቆል ራስ=21,000,000 

ፌሬዎች=82 ኩ.ሌ/ሄ.ር 

 ምሣላ 2. አንዴ የበቆል ራስ ባሇ 18 

መስመር x 35 ፌሬ በአንዴ መስመር=630 

ፌሬዎች/የበቆል ራስ 

 የ1000 ፌሬዎች ክብዯት=390 ግራም 

 2565 ፌሬዎች= አንዴ ኪ.ግ 

 50,000 የበቆል ራስ/ሄ.ር x630 

ፌሬዎች/ከበቆል ራስ=31,500,000 

ፌሬዎች=122.8 ኩ.ሌ/ሄ.ር  

 

12 ዙር ፍሬ የሞላ የበቆሎ ራስ 18 ዙር ፍሬ የሞላ የበቆሎ ራስ

 

ስዕሌ 32. የበቆል ቀረቆንዲ የመስመር ብዛት 
እና በአንዴ ቆረቆንዲ ሉገኘ የሚችሌ የፌሬ ብዛ



                                                                                                                                               

46 
 የበቆል ሰብሌ አመራረትና አያያዝ ቴክኖልጅ ማኑዋሌ                                

 

8. በፕሮቲን የበሇፀገ በቆል (ኪው.ፒ.ኤም) 
 
እነዚህ ዝርያዎች የያዙት የፕሮቲን መጠን ከመዯበኛው የተሇየ አይዯሇም:: ሌዩነቱ የፕሮቲኑ አይነት ሊይ 

ነው:: በፕሮቲን የበሇፀጉ የበቆል ዝርያዎች ጠቃሚ አሚኖ አሲድች አሊቸው እነዚህም ጠቃሚ አሚኖ 

አሲድች ሊያሲንና ትራይፕቶፊን ይባሊለ:: እነዚህም ሇሰው ሌጅ ምግብነት በተሇይም ከአምስት አመት 

በታች ሊለ ታዲጊ ሕፃናት፣ ሇእርጉዝ እና አጥቢ እናቶች በጣም ወሳኝ ነው:: ከአምስት አመት በታች ያለ 

ሕፃናት እነዚህን ካሊገኙ የአካሊዊና የአእምሮአዊ እዴገት ዝግመት ስሇሚያጋጥማቸው ትምህርት የመቀበሌ 

አቅማቸውም ዝቅተኛ ይሆናሌ:: ሇሞት የሚጋሇጡበትም ሁኔታ ይገጥማሌ:: በፕሮቲን የበሇፀ በቆል  ከሊይ 

ሇተጠቀሱት የህብረተሰብ ክፌልች በጣም አስፇሊጊ ነው የተባሇው የሕፃን ሌጅ አእምሮ እዴገት ዯረጃ 

የሚወስነው ከእርግዝና ወቅት ከ6ወር ጀሞር ከተወሇዯ እስከ 5 አመት ባሇው ጊዜ ውስጥ ስሇሆነ ነው፡፡  

ዝርያ የተሇቀቀበት 
አመት 

ከፌታ ከባህር 
ጠሇሌ በሊይ የዝናብመጠን 

በምርምር 
የተገኘ 

ምርትኩ/ሌ 

በገበሬ 
የተገኘ 

ምርትኩ/ሌ 

የዝርያ 
ምንጭ 

ቢ.ኤች.ኪው.ፒ.ዋይ 
545 2001/2008 1000-1800 1000-1200 80- 95 55- 65 ሲሚት 

ቢ.ኤች.ኪው.ፒ 
542 2001 1000-1800 1000-1200 75- 80 50- 60 ሲሚት 

ኤ.ኤም.ኤች 760 
ኪው 

2003/2010 1800-2600 1000-1200 90- 120 60- 80 ኢ.አይ.ኤ.አር/ 
ሲሚት 

መሌካሳ 6 ኪው 2001/2008 የዝናብ አጠር 
አካባቢዎች 600-1000 45- 55 30- 40 ሲሚት 

ኤ ኤም ኤች 138 
ኪው 2004/2012 የዝናብአጠር 

አካባቢዎች 600-1000    

 ሰንጠረዥ 7. በኢትዮጵያ የተመረጡ የኪው.ፒ.ኤም በቆል ዝርያዎች 

 

በንጥረ ነገር ይዘት ከሚሇያየቱ በስተቀር ከመዯበኛው በቆልና ፕሮቲን የበሇፀገ በቆል  ዝርያዎች በሁለም 

ነገር ተመሳሳይ ስሇሆኑ ከመዯበኛው የበቆል ዝርያ ሊይ የተሰጡትን የእንክብካቤ ምክረ-ሀሳቦችን ሁለ 

መጠቀም ያስፇሌጋሌ:: 
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9. የበቆል ሰብሌ አመራረት የጊዜ ሰላዲ (Crop Calendar) 
ተ/ቁ. የሥራ ዝርዝር ጥር ይካ መጋ ሚያ ግን ሰኔ ሏም ነሏ መስ ጥቅ ህዲ ታህ ምርመራ 

1 

እርሻ ዴግግምሽ የሚካሄዴበት 
             

 1ኛ እርሻ ወቅት          x x x  
 2ኛ እርሻ ወቅት 

  
x 

          
 3ኛ እርሻ ወቅት 

  
x x 

         
 4ኛ እርሻ ወቅት 

    
x 

        
 ኮምፖስት    x         ዘር ከመዘራቱ አንዴ ወር ቀዯም ብል 

 አሲዲማ አፇርን በኖራ 
ማከም   

x x 
        

ዘር ከመዘራቱ ሁሇት ወር ቀዯም ብል አፇሩ 
በመጠኑ ርጥብ ሲኖረው መጨመር 

2 የዘር ወቅት    x x        በሚያዝያና በግንቦት ወር 

3 
የዲፕ ማዲበሪያ በዘር ወቅት    x x         
የዩሪያ ማዲበሪያ የማዴረጊያ             ሰብለ ከተዘራ ከ35 -40 ባሇው ቀን 

4 

የአረም ስራ              
 1ኛ አረም    x         ሰብለ ከተዘራ ከ18 -20 ቀን 

 2ኛ አረምና ኩትኳቶ     x        ሰብለ ከተዘራ ከ35 -40 ቀን 

5 የተባይ አሰሳ ስራ x x x x x x x x x x x x ቆራጭትሌ፤አ/ቆርቁር፤ፊዱያት; አቀንጭራ፤ 
ተምች፤ አምበጣ…ወዘተ 

6 

የተቀናጀ ተባይ መከሊከሌ x x x x x x x x x x x x 
ቆራጭትሌ፤አ/ቆርቁር፤ፊዱያት; አቀንጭራ፤ 

ተምች፤ አምበጣ…ወዘተ 
በባህሊዊ ተባይ መከሊከሌ x x x x x x x x x x x x 

በኬሚካሌ መከሊከሊሌ    x x x x x x x   

7 
ሰብሌ ስብሰባ              

 ፇጥነው ሇሚዯርሱ 
          

x x 
 

 ዘግይተው ሇሚዯርሱ x           x  
8 ሰብሌ መውቃት x x x        x x  

9 ሰብሌ ምርት ክምችትና የጎተራ 
ተባይ መከሊከሌ 

x x x x x x x x x x x x 
 

10 የሰብሌ ምርትን ሇገበያ ማቅረብ 
   

x x x x x 
    

ገባያ ጠብቆ ሇገባያ ማቅረብ 
የአካባቢውን ሌምዴና የአይር ሁኔታ በማየትና የሊይኛውን የጊዜ ሰላዲ መሰረት በማዴረግ መጠቀም ይቻሊሌ
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10. ዋቢ መጽሏፌት  
 

1. የብርዕና አገዲ ሰብልች አመራረት ኤክስቴንሽን ማኑዋሌ፣ የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዳሞክራሲያዊ 

ሪፑብሉክ ግብርና ሚኒስቴር ታህሳሥ፣ 2007፣ አዱስ አበባ 

2. የበቆል አመራርት ቴክኖልጂ ማኑዋሌ፣ጥር 2014፣ አዱስ አበባ 

3. በቂ እርጥበት ሇሚያገኙ አካባቢዎች የተዘጋጀ የሰብሌ ሌማትና ጥበቃ ፓኬጅ፣ አማራ ብሔራዊ 

ክሌሊዊ መንግስት ግብርና ቢሮ ጥር, 2007 ዓ/ም፣ ባህርዲር 

4. የሰብሌ አመራርት ስርዓት/Cropping System /ማንዋሌ:: ሰኔ 2007 ዓ/ም, አዱስ አበባ 

 


