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መልእኽቲ መዲለውቲ 

ተፇጥራዊ ሰውሒ፤ ካብ ጠቅላላ መሬት ስፍሓት ሃገርና 25% (ኢዴ) ዝሽፍን እንትኸውን 

ልዕሊ 57% (ኢዴ) ዴማ ካብ ጠቕላላ ቀለብ እንስሳ ይሽፍን። ይኹን ዲኣምበር 

ብምኽንያት ምቅይያር መጠን ዝናብ ምህላው፡ዝተሓተ ኣጠቓቕማን ኣተሓሕዛን ምህላውን 

ምስፍሓፊሕ ሕርሻን መፍራይነት ናይቶም ሳዕርታት ዝተሓተ እዩ። ተፇጥራኣዊ ሰውሒ 

ዝለዒለ ፍልፍል ቀለብ እንስሳ ኾይኑ ንዘበናት ዝፀንሐ ሃፍቲ እዩ። ይኹን እምበር 

ብባህላዊ ኣጠቓቕማ ሜላ ንዝተዯጋገመ ሓዯጋ ብርሰት እናተቓልዏ ይርከብ። ተፇጥራዊ 

ሰውሒ ሓባራዊ ሃፍቲ ብምዃኑ ዝግበረሉ ክንክንን ሓለዋን ዲርጋ የለን ክባሃል ይካኣል። 

ኣብ ከባቢና ዘሎ ሕፅረት ቀለብ ክቃለል እንተኾይኑ ነዚ ፍልፍል ቀለብ እንስሳ ዝላ¨ለ 

ቆላሕታ ምሃብን ምክንኻንን ይግባእ። ዘመናዊ ናይ ኣጠቓቕማን ኣተሓሕዛን ልምዱ 

እንተሃልዩ ግን መፍራይነት መብዛሕትኦም ሰውሕታት ይውስኽ እዩ። 

ስለዚ እዚ ማንዋል ኣብ ተጠቃሚ ሓረስቶት ኣብ መዲይ ኣተሓሕዛን ኣጠቓቕማን ሰውሒ 

ቦታታት ዝርኣዩ ክፍተታት፤ ብማእኸል ምርምር ሕርሻ ኣላማጣን ሑመራን ዝተሰርሑ 

ስራሕቲ፤ ከምኡ ዴማ ካብ ዝተፇላለዩ መፅሓፍቲ ዝተተርጎሙ ፍረ-ሓሳባትን ዝሓዘ ኾይኑ 

ስፍሕ ዝበለ ናይ ኣታሓሕዛን ኣጠቓቕማን ናይ ተፇጥሮ ሰውሒ ዒቕሚ ክፇጥር ብዝኽእል 

መንገዱ ዝተዲለወ እንትኸውን እዚ ዴማ ብቐሊል ቋንቋ ትግርኛ ንኩሉ ክፊል ሕ/ሰብ 

ብዝርዴኦ መልክዕ ዝቐረበ እዩ። 
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ቃለ-ምስጋና 

እዚ ኣብ ኣተሓሕዛን ኣጠቓቕማን ሰውሒ ማንዋል ንምዴላው ዘኽኣለና ልዐል 
እግዚኣብሔር ብምምስጋን እንትኸውን እቲ ማንዋል ንክዲለውን ንክሕተምን ብበጀት ሓገዝ 
ዴጋፍ ንዝገበረልና ዒለም ባንኪ ዝሕገዝ ፕሮግራም ዕብየት ሕርሻ (AGP2) ከነመሰግን 
ንፇቱ። ብምቕፃል እዚ ማንዋል ኣዴላይ ትሕዝቶ ሒዙ ክወፅእ  ዒብዩ ናይ ቴክኒካዊ ሓገዝ  
ዝነበሮም ተመራመርቲ ኣይተ ተኽላይ ኣበበ፤ ሰሎሞን ዋዩ ፤ተመስገን ተስፊይ ፤ድ/ር 
ኣዴሓኖም ባራኪ ፤ህንፃ ልብሰቃል ንዝነበሮም ዕዙዝ ተሳትፎ ካብ ልቢ ከነመስግን ንፇቱ። 
ብተወሳኺ ንተመራማሪ ክብሮም ገ/መስቀል (ማእከል ምርምር ሕርሻ መቐለ) ኣዴላዪ ዘበለ 
መረዲእታ ስለዝተሓባበረና ካብ ልቢ ከነመስግን ንፇቱ። 

እዚ ማንዋል'ዚ እንትነዲልው ብዙሓት ዝተሓተሙን ዘይተሓተሙን ፍልፍላት መረዲእታ 
ከም ናይ ምርምር ፅሑፊት፣ ብዒውዯ-መፅናዕቲ ዝማዕበሉ ፅሑፊት፣ ኣብ ዝተፇላለዩ 
ዩኒቨርሲቲታትን ትካላት ምርምርን ዝሰርሑ ተመራመርቲ ዝፀሓፈዎምን ዝመሳሰሉ 
ኣንቢብና ኢና። ይኹን'ምበር ዝርዝሮም ኣብ'ዚ ሓፂር ማንዋል'ዚ ንምቕማጥ ዝከኣል 
ኣይኮነን። ስለዝኾነ ንዚ ስራሕ ካብዝተጠቐምናሎም መረዲእታታት ብጣዕሚ ውሑዲት 
ጥራሕ ኣብ ተጠቀስቲ ፅሑፊት ኣእቲናዮም ኣለና። እዚ ማንዋል ናይ ኢንስትቲትዩት 
ምርምር ሕርሻ ትግራይ (ማእከል ምርምር ሕርሻ ኣላማጣ፤ መቐለን ሑመራን) ናይ 
ምርምር ወይ ከዒ ፅንዒት ውፅኢት ዘጠቓለለ እዩ። 
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መእተዊ (ዴሕረ ባይታ) 
ተፇጥራዊ ሰውሒ፤ ካብ ጠቅላላ መሬት ስፍሓት ሃገርና 25% (ኢዴ) ዝሽፍን እንትኸውን 
ልዕሊ 57% (ኢዴ) ዴማ ካብ ጠቕላላ ቀለብ እንስሳ ይሽፍን። ይኹን ’ምበር ብምኽንያት 
ምቅይያር መጠን ዝናብ፡ ዝተሓተ ኣጠቓቕማን ኣተሓሕዛን ምህላውን ምስፍሓፊሕ 
ሕርሻን መፍራይነቶም ዝተሓተ እዩ (Ulfina 2013፤ Yadessa et al 2016)። ሰውሕታት 
ብዝካየዯሎም ልዕሊ ዒቕሚ ምግሃፅን ግቡእ ዘይኮነ ኣታሓሕዛን ምኽንያት ትሑት ንጥረ-
ነገርን ሕፅረት ቀለብ እንስሳን (ብፅሬትን ብመጠንን) ይህልዎም (Abule 2015፤ Tessema 
et al. 2010; Yadessa et al. 2016፣ Fekadu et al,. 2017)። ስለዚ እዩ ዴማ ሰውሒ 
ንዝተዯጋገመ ሓዯጋን ብርሰትን ዝቃላዕ ሃፍቲ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ። ኣብ ምምሕያሽን 
ክንክንን ሰውሒ ኣዴሂብካ ምስራሕ ሕፅረት ቀለብ እንስሳ ንምቅላል ሓጋዚ እዩ። 

ብሓፇሻ መንግሰቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ዴማ መንግሰቲ ትግራይ፣ ኣብ ምልማዕ ቀለብ 
እንስሳ (ምሕዋይ ሰውሒ) ዘለው ፀገማት ንምፍታሕ ዝሕግዙ ዝተፇላለዩ ንጥፇታት ከም 
ምትእትታው ዝተመሓየሹ መኖ፤ ምኽልካል ሰውሒ (ሕዛእቲ)፤ ኣሲርካ ምቕላብ፤ ዒፂዴካ 
ምጥቃምን ካልኦት ስራሕትን ኣናተሰርሓሎም ፀኒሑ እዩ። ይኹን’ምበር እዞም ስራሕቲ 
ብዘለዎም ዝተሓላለኽ ፀገማት ምኽንያት ኣብ ተጠቃማይ ዘለዎም ተቐባልነት ትሑት 
ከምዝኾነ ዝተፇላለዩ መፅናዕትታት ይሕብሩ። ካብቶም ቀንዱ ፀገማት ምምዕባል ሃፍቲ 
እንስሳ ሓዯ ሕፅረት ፍልጠትን ክእለትን ተጠቀምቲ (ተግባር ተኮርን ክልስ-ሓሳብን) ኣብ 
ቴክኖሎጂ እዩ። እዚ ማኑዋል እዚ ብዛዕባ ኣታሓሕዛን ኣጠቓቕማን ተፇጥራዊ ሰውሒ 
ዘብራህርህ ኾይኑ ኣብ ምምሕያሽ መፍራይነት ሰውሕን ቀለብ እንስሳን ዝላዒለ ግዯ 
ንክህልዎ ዝተዲለወ እዩ፡፡ እዚ ማኑዋል አብ ኣርባዕተ ክፊል ዝተዲለወ እንትኸውን፤ 

ክፍሊ ሓዯ: ብዛዕባ እንታይነት ተፇጥራዊ ሰውሒ ዝገልፅ እንትኾን ክፍሊ ክልተ ዴማ 
ብዛዕባ ኣታሓሕዛን ኣጠቓቕማን ሰውሒ ዝምልከት እዩ። ክፍሊ ሰለስተ ብዛዕባ ሜላታት 
ምምሕያሽ መፍረያይነት ሰውሒ ይገልፅ። ብተወሳኺ ክፍሊ ኣርባዕተ ዴማ ብዛዕባ ዲህሳስ 
ሽፊን ፃህያይ ሰውሕታትን ዝህልዎም ፅልዋን የረዴእ። እዚ ቴክኒካዊ መፅሓፍ ዝተዲለወሉ 
ምኽንያት ኣብ ዒውዱ ስራሕቲ ሃፍቲ እንስሳ ንዝተዋፇሩ ጣብያ ልምዒት ሰራሕተኛታትን 
ተጠቀምትን ኣብ ምፍላጥ ናይ ተፇጥሮ ሰውሒ ምምሕያሽ ቴክኖሎጂ ኣመልኪቱ ስልጠናን 
ናይ ግልጋሎት ምኽርን ንሓረስቶት ምሃብ ምእንታን ክኽእሉ እዩ። እዚ ቴክኒካዊ መፅሓፍ 
ዝተዲለወ ብኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ (ማእከል ምርምር ሕርሻ ኣላማጣን 
ሑመራን) ኣብ ኣጠቓቕማን ኣተሓሕዛን ሰውሒ ኣመልኪቱ ብዝተረኸቡ ውፅኢት 
መፅናዕትን ኣብ ዝተፇላለዩ ኣከባብታት ዝተረኸቡ ናይ መፅናዕታዊ ፅሑፊትን መሰረት 
ገይሩ ዝተዲለወ ማንዋል እዩ። ሓፇሻዊ ዕላማ እዚ ማንዋል ዴማ መፍረያይነት ሰውሒ 
ንምዕባይ ዝሕግዙ ሜላታት ብምጥቃም ምዕሩይን ዘላቕን ኣጠቓቕማን ኣተሓሕዛን ሰውሒ 
ክህሉን ካብ ሰውሕታት ዝርከብ ምህርቲ ሃ/እንስሳ ክማሓየሽ ንምግባርን እዩ። 
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ክፍሊ ሓዯ: ተፇጥራዊ ሰውሒ ማለት እንታይ ማለት እዩ? 

ተፇጥራዊ ሰውሒ ማለት ንእንስሳ መግሃፅን መውዏልን ዝኸውን ቦታ ማለት እዩ። ሰውሒ 
ካብ ተሓራሲ መሬት ዝተፇለየ ቦታ ኾይኑ ዝተፇላለዩ እንስሳታት ማለት እውን ከም 
ፇረስ፤ በቕሊ፤ ከፍቲ፤ ኣባጊዕን ኣእደግን ዝውዕላሉ ቦታ ኮይኑ ብበዝሒ ሳዕርታት 
ዝተሸፇነ ቦታ እዩ። ብተወሳኺ ናይ ተፇጥሮ ሰውሒ ቦታታት ከም ቆፅላ-መፅልን 
ፃህያታትን ዝበቕልሉ ቦታ እዩ። መብዛሕትኦም ተፇጥራዊ ሰውሕታት አብ መወዲእታ 
ክረምቲ ብእንስሳ ዝጋሃፁ እንትኾኑ ዝተወሰኑ ዴማ ተዒፂድም ብመልክዕ ዴርቋ ንእንስሳ 
ቀለብ ይውዕሉ። ኣብ ትግራይ ካብቶም ቀንዱ ፍልፍላት ቀለብ ሃፍቲ እንስሳ ሐዯ ሰውሒ 
እዩ። ነገር ግን ብምኽንያት ልዕሊ ዒቕሚ ምግሃፅ፤ ምስፍሕፊሕ ሕርሻን ዴኩም 
ኣታሓሕዛን ኣጠቓቕማን ሰውሒ ብምህላው፤ መፍረያይነት ሰውሒ ዝተሓተ ኮይኑ 
ይርከብ፡፡ ኣብ ክልልና ዘለዋ እንስሳ ብቐጥታ ኣብ ሰውሒ ብምግሃፅ ወይ ካብ ሰውሒ ካብ 
ዝርከብ ዴርቋ ብውስን ቀለብ ይረኽባ። ኮይኑ ግና ካብ ሰውሒ ዒመት ሙሉእ ቀለብ 
ክርከብ ዘይኽእለሉ ኩነታት የጋጥም አሎ። ተፇጥራዊ ሰውሕታት ዝተፇላለዩ ፀገማት 
ከምዘለዎም ዝፍለጥ ኮይኑ እቶም ቀንዱ ፀገማትን ዝህልዎም መፍትሒ ሓሳባትን ኣብ 
ሰዯቓ 1 ቐሪቦም ኣለዉ። 

ሰዯቓ 1. ቐንዱ ፀገማት ተፇጥራዊ ሰውሕታትን መፍትሒ ክኾኑ ዝኽእሉ ሓሳባትን 
ዝረኣዩ ፀገማት  መፍትሒ ክኾኑ ዝኽእሉ ሓሳባት 

 ልማዲዊ ኣታሓሕዛን ኣጠቃቕማን  
 ልዕሊ ዒቕሚ ምግሃፅ  
 ትሑት ሽፊንን ፃዕቅን (ስብጥር ሳዕርታት) 
 ትሑት ተበላዕነት ዘለዎም ሳዕርታትን 
ፃህያይን ምብቋል 

 ምኽላል 
 አሲርካ ምቕላብን ዒፅዴካ ምጥቃም 
 ዘየዴልዩ ፃህያይ ምፅሃይ  
 ዝተመሓየሹ መኖ ዘርኢ ምዝራእን 
ምትካልን 

 

1.1. ምዴኻም ተፇጥራዊ ሰውሒ  
ምዴኻም ሰውሒ እንታይ ማለት እዩ? (መዒዝ እዩ ሓዯ ሰውሒ ቦታ ተዲኺሙ እንብሎ?)  

 ምዴኻም ሰውሒ ማለት መፍረያይነት ምቕናስ ወይ ብእንስሳ ዘይብልዐ ተኽልታት 
እናተሸፇነ ምምፃእ ማለት እዩ። 

 ተፇጥራውን (ተዯጋጋሚ ዴርቂ) ሰብ ስራሕን (ልዕሊ ዒቕሚ ምግሃፅ፤ ምስፍሕፊሕ 
ሕርሻን) እቶም ቀንዱ መንቀሊታት ምዴኻም  ሰውሒ ቦታታት እዮም። 

ልዕሊ ዒቕሚ ምግሃፅ፡- ዝተፇላለዩ ፅንዒታት ከም ዝሕብርዎ ልዕሊ ዒቕሚ ምግሃፅ እቲ 
ቀንዱ መንቀሊ ምዴኻም ሰውሒ ቦታ እዩ። እዚ ዴማ ብዙሓት እንስሳ ንነውሕ ዝበለ ጊዜ 
ኣብ ሓዯ ቦታ እንትግህፃ ዝፍጠር ይኸውን። ልዕሊ ዒቕሚ ምግሃፅ ብኣርባዕተ መንገዴታት 
ክመፅእ ይኽእል: 1. በዝሒ ቁፅሪ እንስሳት ምህላው፤ 2. ስፍሓት ሰውሒ ቦታ ምቕናስ፤ 3. 
እንስሳት ኣብ ከባቢ መንበርን መስተዪ ማይን ብበዝሒ እንትእከባ፤ 4. ባህላዊ መቆፃፀሪ 
ዯንብታት እንትፇርሱ። ልዕሊ ዒቕሚ ምግሃፅ ዘምፅኦ ሳዕቤን: ሓመዴ ምጥባቕ፤  ፍግረ 
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መሬት፤  ተበላዕቲ ቀለብ ምጥፊእ፤  ባድ መሬት ምፍጣር፤  በዝሒ ቁጥቋጥ፤  ብዝሃ ሂወት 
ምቕናስ፤ ሕፅረት ቀለብን ምትሓት መፍረያይነት እንስሳን እዮም። 

 
ስእሊ 1. ካብ ዒቕሚ ንላዕሊ ዝተግሃፀ ሰውሒ (ጣብያ ዒይባ) 

 
ምስፍሕፊሕ ሕርሻ፡- ሕርሻ ናብ ሰውሒ ቦታታት እናተስፊሕፍሐ እንትመፅእ ሰውሒ 
ዝነበረ ቦታ እናፀበበ ይኸይዴ። እዚ ዴማ እንስሳታት ኣብታ ፀባብ መሬት ክእከባ 
የገዴዯን፤ በዚ ኣቢሉ ዴማ ልዕሊ ዒቕሚ ምግሃፅ የጋጥም። 

1.2. ክንክን ሰውሒ ንምንታይ የዴሊ? 
 ሰውሕታት ጠቐምቲ ስለዝኾኑ 
 ምክንካን ሰውሕታት ብዙሕ ወፃኢ ዘየዴልዮን፣ ሓዯ ግዜ እንተለሚዐ ዴማ ንብዙሕ 
ዒመታት ቀለብ እንስሳ ስለዝኸውን 

 ዒመት ሙሉእ ዝሐሸ ቀለብ እንስሳ ክርከቦ ስለዝኽእል 
 ምሕላው ብኽለት ማይ ከረሰ-መዴሪ ስለዝጠቅም 
 ንምቕናስ ምጉሕጓሕ ሓመዴን መሬትን ስለዝሕግዝ 
 ናይ እንስሳ ቀለብ ብመጠንን ብፅሬትን ናይ ምምሕያሽ ተኽእሎ ስለዘለዎ  
 ምቕናስ ፃህያይን ናይ ዯቂ ሰባት ዯስታ ስለዝውስኽ 

ጥቕምታት ምክንኻን ተፇጥራዊ ሰውሒ 
 ከም ፍልፍል ቀለብ እንስሳ ኾይኑ የገልግል 
 ከባብያዊ ሕውየት የማሓይሽ 
 መጠን ናህሪ ውሕጅ ብምቕናስ ማይ ናብ ውሽጢ መሬት ብዝዴለ መጠን 
ንኽኣቱ ይሕግዝ (ምጉሕኋሕ ሓመዴ ይከላክል) 

 ካብ ሰውሕታት  ብውሕጅ፤ንፊስ  ምኽንያት ዝወፁ  ንጥረ-ነገር፤ሓመዴን ዑባን 
ናብ ማይ ንከይኣቱ ይሕግዝ 

 ናይ ተፇጥሮ ስነ-ሂወታውያን ህልውና ይረጋገፅ 
 ልሙዕነት ሓመዴ ይዕቅብ 
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 ከም ፍልፍል እቶት (ኣታዊ)ኾይኑ የገልግል 

1.3. ሰውሒ መማሓየሺ ስትራተጂታት 
ናይ ተፇጥሮ ሰውሒ ቦታ መማሓየሺ ስትራተጂታት ካብ ዝኾኑ፡- መግሃፂ (መብለዑ) እዋን 
ምንፃር፤ ከፊፉልካ ምጥቃም፤ ምዝራእ ዝተመሓየሹ መኖታት፤ ምሕላው ልሙዐነት 
ሓመዴ (ፃዕዲ መዯበርያ፤ናይ ተፇጥሮ ዴኹዑ)፤ምቁፅፃርን ምክልኻልን ፃህያይ፤ ምኽላል 
(ዝተዲኸሙ ቦታታት፣ ተፊሰስ ቦታታትን ሓበራዊ ቦታታትን) እቶም ዋና ዋና እዮም። 
ምኽላል ሰውሒ ቦታታት ዝተፇላለዩ ረብሓታት ኣለዎ። ንኣብነት ልሙዕነት ሓመዴ 
የማሓይሽ፤  መጠን ቀለብ እንስሳ ይወስኽ፤  ቁፅሪ ተበላዕቲ መኖታት ይውስኽ፤  መጠን 
ብዝሀ-ሂወት ይውስኽ፤ መጠን ዘይተበላዕቲ (ፃህያይ) ይቅንስ፤ ስብጥር መኖታት 
የማሓይሽን ንሕፅረት ቀለብ ዘለዎ እዋን ቀለብ ክንዒቁር ይጠቕመና። ኣብ ዘመነ ምህርቲ 
2005/06 ኣብ ዞባ ዯቡብ ትግራይ ወረዲ እምባ ኣላጀ ጣብያ ዒይባ ብማእከል ምርምር 
ሕርሻ ኣላማጣ ኣብ ዝተገበረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ምኽላል ሰውሒ ኣብ ምምሕያሽ 
መፍረያይነት ሰውሒ ዝለዒለ ግዯ ከም ዘለዎ ይሕብር። ንኣብነት ኣብ ሰዯቓ 2 ከም 
ዘማላክቶ ምኽላል ሰውሒ ኣብ ምውሳኽ መጠን ዯረቕ ዴረቋ ናይ ዒመታዊን ቀዋሚን 
ሳዕርን ቆፅላ-መፅልን ዝላዒለ አስተዋፅኦ ኣለዎ። 

ሰዯቓ 2. ዯረቕ መኖ (ቶን/ሄክታር) ኣብ መንጎ ዝተኸለለን ዘይተኸለለን ሕዛእቲ (Tesfay 
et al., 2006) 
 ሳዕሪ ቆፅላ መፅሊ ዘይተበላዕቲ 

ዒመታዊ ቀዋሚ ዒመታዊ ቀዋሚ 
ዝተኸለለ ሰውሒ 10.24 20.30 3.39 6.76 5.26 
ዘይተኸለለ ሰውሒ 5.06 10.02 1.69 3.37 7.06 
 

  
ስእሊ 2. ንክልተ ወርሒ ጥራሕ ዝተኸለለ ሰውሒ (ፀጋማይ) ንልዕሊ ሰለስተ ወርሒ 
ዝተኸለለ ሰውሒ (የማናይ) 
  



2012 ዒ/ም ማእኸል ምርምር ሕርሻ አላማጣን ሑመራን 

5 

TARI                                                                                                                                  AGP-II 

ክፍሊ ክልተ፡ ኣታሓሕዛን ኣጠቓቕማን  ተፇጥራዊ ሰውሒ 

2.1. ሰውሕታት ምቁፅፃር  
ሰውሕታት  ክንቆፃፀሮም እንኽእል ኣብቲ ሰውሒ ዝተፇላለዩ ለውጥታት ወይ ሓዯሽቲ 
ነገራት ክንርኢ ከለና እዩ። ሰውሕታት ንምቁፅፃር መበገሲ ክኾኑና ዝኽእሉ ለውጥታት 
እዞም ዝሽዕቡ እዮም። 

 ኣብ ህልዊ ኩነታት ናይቲ ሰውሒ ሳዕርታት ለውጥታት እንትርአ 
 ናይቲ ሰውሒ ኩነታት ሓመዴን ፍልፍላት ማይን ለውጥታት እንተግጢሙ 
 ሓፇሻዊ ለውጥታት ኣብ ሜላ ጋህጺ እንትርአ  
 ሓፇሻዊ ለውጥታት ኣብ መፍራይነት  ሰውሒ እንተአራእዩ 

ውሑስ ሰውሒ ከማልኦም ዝግባእ ረቓሕታት   
1. በዝሒ ተበላዕቲ ሳዕርታት/ቆፅላ-መፅሊ፡-ማለት ብእንስሳ ንምብላዕ ዴልዊ ዝኾኑ ወይ 

ብእንስሳ ብቀሊሉ ክብልዐ ዝኽእሉ እዮም፡፡ ስለዚ ሓዯ ውሑስ ሰውሒ ልዕሊ 90% 
ብእንስሳ ክብልዐ ዝኽእሉ ሳዕርታት/ቆፅላ-መፅሊ/ ክህልዉ ኣለዎም። 

2. በዝሒ ዘይብልዐ ሳዕርታት/ቆፅላ-መፅሊ፡- ማለት ናይ ፃህያይ ባህሪ/ፀባይ/ ዘለዎም 
እንትኾን ብእንስሳ ብቐሊሉ ክብልዐ ዘይኽእሉ እዮም፡፡ ልዕሊ 5% ብእንስሳ ክብልዐ 
ዘይኽእሉ ሳዕርታት/ቆፅላ-መፅሊ/ ኣብቲ ሰውሒ ክህልዉ የብሎምን። 

3. ፃዕቒ ሳዕርታት/ቆፅላ-መፅሊ፡- እቲ ሰውሒ ብተበላዕቲ መኖታት ክንዯይ ዝኣክል ከም 
ዝተሸፇነ ዝገልፅ ኮይኑ ኣብቲ ሰውሒ ብእንስሳ ክብልዐ ዝኽእሉ ጥራሕ ታሓሳቢ ዝገበረ 
ክኸውን ኣለዎ። ሰውሕታት እንተንኣሰ 90% ሽፊን ሳዕርታትን ቆፅላ-መፅልን ክህልዎም 
ኣለዎም። 

4. ናይ ሳዕርታትን ቆፅላ-መፅልን ቁመትን ቁመናን፡- ብእንስሳ ተበላዕቲ ዝኾኑ መኖታት 
ካብ ዘለዎም ባህርያት/መፍለይ ምልክታት፡- ብጫ/ሓምለዋይ? ቆፅሊ/ሕብሪ/ ዘለዎም፡ 
ብባልዕን ብሕማምን ዘይተጠቕዐ፡ ብእንስሳ ምሰተጋሃፁ ቀልጢፎም ይጥጥዐን ክኾኑ 
ኣለዎም። 

5. ምህላው ቆፅላ-መፅሊ፡- ኣብ ሰውሕታት ብበዝሒ መጠን ናይትሮጅን ንጥረ-ነገር 
ንኽህልው ምህላው ቆፅላ-መፅሊ አገዲሲ እዩ። ሰውሕታት እንተንኣሰ 30% ካብ ጠቅላላ 
ሽፊን ቆፅላ-መፅሊ ክህልዎም ኣለዎም። 

2.2. ኣታሓሕዛን ኣጋሃህፃን ሰውሒ  
1. ዝተጋሃፁ ሰውሕታት ክህልዎም ዝኽእል ናይ መኖ ቁመትን ተረፍ እንስሳን፡- 

ሰውሕታት ብእንስሳ ምስተጋሃፁ እንተንአሰ 10.16 ሳ.ሜ ቁመትን እንተበዝሐ 680.38 
ኪ.ግ/ሄ.ር ዴማ ብምኽንያት ምርግጋፅን ካሊእን ዝተርፍ መኖ ንክህልዎም ተሓሳቢ 
ይግበር። 
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2. ሰውሕታት ብሓዯ ዒይነት ምግሃፅ፡- ሰውሕታት ብእንስሳ ከመይ ከም ዝጋሃፁ 
ንምግምጋም ዝሕግዘና እዩ። ኣብ ሰውሕታት ዝርከቡ ሳዕርታት ወይ ቆፅልታት ኩሉ 
ግዜ ሓዯ ዒይነት ብዝኾነ መልክዕ ክጋሃፁ ኣለዎም። እዚ ማለት ኣብ ሓዯ ቦታ ዝርከቡ 
መኖታት ፍርቆም ተጋሂፆም ፍርቆም ዘይተጋሃፁ ክተርፈ የብሎምን። 

3. በዝሒ እንስሳ ኣብ ሓዯ ቦታ ፡- እንስሳት ኣብ ሓዯ ቦታ ንነዊሕ ግዜ ምፅናሕ ወይ 
እንስሳ ኣብ ሓዯ ቦታ ምፅዒቕ ትክክል ኣይኮነን። እንስሳ ኣብ ሓዯ ቦታ ብበዝሒ 
ዝፅዕቃሉ ምኽንያት ዴማ እቲ ቦታ መእተዊ/መዋፇሪ/፤ ብበዝሒ ማይ ዝርከበሉ ቦታ፤ 
ብበዝሒ መኖ ዝርከበሉ ቦታን ፅቡቅ ኣታሓሕዛ ዘለዎ ቦታን እንተኾይኑ እዩ። ሰለዚ 
ሰውሕታት ኣብ ውሱን ቦታታት ጥራሕ ብበዝሒ እንስሳ ክህልዋ ኣይምከርን። 

ኩነታት ሓመዴ 

1. ምጉሕጓሕ ሓመዴ፡- መብዛሕቲኡ ግዜ ብውሕጅን ብንፊስን ዝፍጠር እንትኾን 
ብእንስሳ ዝፍጠር ምጉሕጓሕ ሓመዴ ዴማ ዝልዒለ እዩ። 

2. ምጥባቕ፡- ሰውሕታት ዝልዒለ መፍራያይነት ንኸይህልዎም ካብ ዘዕንቅፈ ነገራት እቲ 
ዋና ምጥባቅ ሓመዴ እዩ። ብሓፇሻ ኣብ ሰውሕታት ዝርከቡ ሳዕርታት ካብ 5.08 ሳ.ሜ 
ቁመት ንታሕቲ ብእንስሳ እንተተጋሂፆም እቲ ሰውሒ ናይ ምጥባቕ ዕዴሉ ዝልዒለ 
ይኸውን፡፡ ሰውሕታት ልዕሊ 6 ማዒልቲ እንተተጋሂፆም ዴማ ነቲ ሰውሒ ንክርገፅ 
ዕዴል ይፇጥረሉ። 

3. ልሙዕነት ሓመዴ፡- ኣብ ሰውሕታት ብጫ ሕብሪ ቆፅሊ፤ ዝንጉዕ ዕብየት መኖታት 
/ምስተጋሃፁ ቀልጢፈ ዘይምጥጣዕ/፤ ኣብ ሽንትን ዑባ ከፍትን ኣብ ዘለዎ ቦታ ብበዝሒ 
ምርኣይ ምልክታት ሕፅረት ናይትሮጅን ንጥረ-ነገር እዮም። እንዴሕር ኣብ ዑባን 
ሽንቲ ከፍትን ዝዒረፇሉ ቦታ ዝርከቡ መኖታት ካብቲ ከባቢ ዝርከቡ መኖታት 
ብቁመት ዝበለፁ ኮይኖም እቲ ሰውሒ ናይ ፖታሽየም ንጥረ-ነገር ሕፅረት ከምዘለዎ 
የርኤና። ስለዚ ሰውሕታት ዝተመጣጠነ ንጥረ-ነገር ንክህልዎም ምግባር አገዲሲ እዩ። 

2.3. ዲህሳስ ኩነታት ሰውሒ ቦታ 
ዲህሳስ ኩነታት ሰውሒ ቦታ ማለት ዘለዎ ዯረጃ ንምፍላጥ እንገብሮ ፅንዒት እዩ፡፡ ኣብቲ 
ቦታ ዘሎ ለውጢ ዒይነት መኖ፤ ሽፊንን መፍረያይነቱን እነፅንዏሉ ሜላ እዩ። ኩነታት 
ሰውሒ ቦታ ንምፍታሽ ዝጠቕሙ ረቋሒታት፥ ስብጥር መኖታት፥ መጠን ደረቃ/መጠን 
ትሕዝቶ መኖ፥ ሽፊን መሬት፥ ፍግረ መሬትን ምጥባቕ ሓመዴን እዮም። ስብጥር 
ተኽልታት ተጠቒምካ ኩነታት ሰውሒ ቦታ ምግማት ኩነታት ዝውሰን ብዝሓት ሕዴሕዴ 
ተኽሊ ምስ ብዝሓት ኩሎም ተኽሊታት ብምርእኣይ እዩ። እዚ ዴማ ኣብ 5 ኩነታት 
መለክዑ ተመስሪትካ ዝስራሕ እዩ (ሰዯቓ 3)፡፡ ብጣዕሚ ፅቡቕ ፤ዝበለፀ ፤ፅቡቕ ፤
ማእኸላይን ዴኹምን እዮም። 
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ሰዯቓ 3. ዯረጃ ልሙዕነት ሰዉሒ ንምዕቃን እንጥቀመሉ መግለፂ (Dyksterhuis, 1949) 
ሪ/ቑ ዯረጃ ዒመታዊ ፍርያት(ዯረቅ 

መኖ) ብግምት 
ኣብቲ ሰውሒ ክርኣዩ ዝኽእሉ ኩነታት ወይ ባህርያት 

1 ዴኩም 

 

< 5 ኩ/ል ዯረቅ ትሕዝቶ 
ካብ ሄክታር 

 ትሑት ቁፅሪ ተበላዕቲ ፤ ልዐል ቁፅሪ  ብትሑት ተበላዕትን 
ዘይተበላዕትን መኖታት ዘለዎ 

 ሓመዴ ብግልፂ ኣማዕዱካ ይረኣ፡፡ ዯቂቕን ስሑውን ዝቦቖለ ሳዕሪ 
ይሽፍኖ ፡፡ ኣእዴጉን ሓሓሊፇን ጠለበጊዕን ይራእያ፡፡  

2 ውስን 

 

6- 12 ኩ/ል ዯረቅ 
ትሕዝቶ ካብሄክታር 

 ተመጣጣኒ በዝሒ ተበላዕትን፤ ትሑት ተበላዕነትን ዘየተበላዕትን 
መኖታት ዘለዎ 

 ቀሪብካ ዝረኣ ሓመዴ እክብ እክብ ኢሎም ዝቦቖሉ ሳዕርታት 
ሓሓሊፎም ይረኣዩ፡፡ ኣዴጊ በቅሊ ይውዕሉሉ ከፍቲ ብውስን መልክዕ 
ሓሓሊፇን ይራእያ፡፡ 

3 ዝሓሸ  13- 25 ኩ/ል ዯረቅ 
ትሕዝቶ /ሄክታር 

 ዝቐነሱ ተበላዕቲ፤ ብዙሓት ትሑት ተበላዕነት ዘለዎምን  መኖታት 
ዘለዎ 

 ኣማዕዱኻን ቀሪብካን ዝረኣ ሓመዴ የብሉን፡፡ ናይ ሳዕሪ ቁመት 
ብጣዕሚ ሓፂር እዩ፡፡  

4 ዝበለፀ  26-40 ኩ/ል ዯረቅ 
ትሕዝቶ /ሄክታር 

 ዝቐነሱ ተበላዕቲ፤ ውሕዲት ትሑት ተበላዕነት ዘለዎምን  መኖታት 
ዘለዎ 

 ኣማዕዱኻ ዝልለ ናይ ልምዐነት መልክዕ ኣለዎ፡፡ ናይ ሳዕሪ ቁመት 5-
10 ሳ/ሜ ይበፅሕ፡፡ ዒፂዴካ ንምውሳዴ ዘምቺው ኩነታት የብሉን፡ 

5 ኣዝዩ ዝሐሸ 

 

>40 ኩ/ል ዯረቅ 
ትሕዝቶ /ሄክታር 

 ብዙሓት ተበላዕቲ መኖታት ዘለዎ 
 አሟዕዱኻ ናይ ልሙዕነት መልክእ ኣለዎ፡፡ ናይ ሳዕሪ ቁመት ልዕሊ 

11 ሳ/ሜ ይበፅሕ፡፡ ዒፂዴካ ንምጥቃም ዝምቸው ኩነታት ኣለዎ፡፡ 
ከፍቲ ክግህፁ ዘይረኣዮሉ ሕሉው ሕዛኣቲ እዩ   
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ሰውሕታት ኣብ ሓዯ ወቅቲ ብበዝሒ እንስሳ ምግሃፅ ዘለዎ ተፅዕኖ፡- ኣብ ሓዯ ሰውሒ 

ዝግህፃ በዝሒ እንስሳ ካብቲ ዒቕሚ ሰውሒ ዝበለፀ እንተኾይኑ ኣብቲ ሰውሒ ዝርከቡ 

መኖታት ብዝግባእ ንኽዒብዩ እኹል ግዜ ኣይረኽቡን። እንስሳታት ኩሉ ግዜ እንዴሕር 

ኣብ ሰውሒታት ነውዕለን ኮይንና ናይቲ ሰውሒ መፍራያይነት ይቕንስ እዩ። ስለዚ እቲ 

ዝሐሸ ኣማራፂ ክግበር ዝግብኦ ነገር እቲ ሰውሒ ዝተወሰነ ዕረፍቲ ብምሃብ ናይቲ ሰውሒ  

መፍራይያነት ንኽዒቢ ምግባር ወሳኒ እዩ። እዚ ንምግባር ዴማ እተን ዘለዋና እንስሳ ካብ 

ዝተፇላለዩ ቦታታት ዝኣከብናዮም ዴረቋ፤ ሓሰር፤ ቃንጫ፤ ዝተመሓየሹ ቀለብ እንስሳ፤ 

ናይ እንደስተሪ ተረፇ-ምህርቲ በምቕላብ እቲ ሰውሒ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ምሃብ የዴሊ። 

ይኹን እምበር ናይ ከባቢና ሓረስቶት ከምዚ ዒይነት ስራሕቲ ንምስራሕ ብጣዕሚ 

ይከብድም እዩ። ምኽንያቱ እንስሳ ብስዱ ጋህፂ ምግሃፅ ካብቲ ዒፅዴካን ኣኪብካን ምቕላብ 

ብኣዋፃኢነቱ ዝሐሸ ከም ዝኾነ ስለዝኣምኑ እዩ (ሓረስቶት ናይ ኣፍልጦ ሽግር ስለዘለዎም 

)። በቢዒመቱ ኣብ መወዲእታ ክረምቲ እቲ ሰውሒ ሙሉእ ብሙሉእ ብእንስሳ (ዋላ በቲ 

ዝዴለ ቁመት ሳዕሪ 20-25ሳ.ሜ ) እንተተጋሂፁ ናብ ልዕሊ ዒቕሚ ምጥቃም ይወስዯና 

እዩ። ብተኸታታሊ ምቁፅፃርን ምግምጋምን ህልውና መኖታት ኣብ ሰውሒ እቲ ዝበለፀ 

መንገዱ ኣታሓሕዛ በዝሒ ጋሃፅቲ እንስሳ ኣብ ሰውሒ እዩ፡፡ንክንዯይ ማዒልቲ? ክንዯይ 

ዝኣክላ እንስሳ? ክንዯይ ዝኣክል ቀለብ እንስሳ? ዝብሉ ሕቶታት ምምላስ ካብቲ ሰውሒ 

እንረኽቦ ቀለብ እንስሳ ብኣግባቡ ንክንጥቀምን ካብቲ ሰውሒ ብዘይኣግባብ ዝባኽን መኖ 

ንከይህልውን ይሕግዘና እዩ። 

2.4. ሰውሒታት ኸፊፉልካ ምጥቃም ዘለዎ ጥቕሚ 

ኣብ መፍራያይነትን ዘላቕነትን ሰውሒታት እንትሕሰብ እቲ ናይ መጀመርያ ኣብ ግምት 

ውሽጢ ክኣቱ ዝግባእ ኣብቲ ሰውሒ ውሽጢ ዝጥቀማ እንስሳ ነቲ ሰውሒ ብዘይጎዴእ 

መልክዐ ኩሉ ግዜ ዝጥቀማሉ መንገዱ ምምችቻው እዩ። እዚ ተሓሳቢ እንተዘይኮይኑ 

እቶም ንሰርሖም ናይ መፍራይነት ዘላቒነት ኣይህልዎምን። እቲ ናይ መጀመርያ ዯረጃ 

እቲ ዘለና ሰውሒ ብኣቀማምጥኡ መሰረት ናብ ኣናእሽተይ ምክፍፊል። እዚ ናይ ሰውሒ 

አጠቃቅማ እቲ ዘለና መጠን ሰውሕን በዝሒ እንስሳን ብምምጥጣን እንትኸውን እተን 

እንስሳ ካብ ሓዯ ሰውሒ ናብቲ ካሊእ ሰውሒ ግዜ መሰረት ብምግባር እናዛወርና/rotation/ 

ክነግህፀን ኣለና፡፤ እዚ ብምፍፃምና እዞም ዝስዕቡ ጥቕምታት ይህልዎ። 

 ሰውሕታት ዕረፍቲ ሰለዝረክቡ መኖታት ብፅቡቅ ኩነታት ንኽዒብዩ ይሕግዝ 
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 ሳዕርታት ዒፂዴካ ናይ ምጥቃም ብቕዒት ይማሓየሽ 
 ኣብ ሰውሒ ውሽጢ ዝርከቡ ሳዕርታት ነዊሕ ናይ ሱር ዕብየት ንክህልዎም ይሕግዝ 
 ተወሳኺ ናይ እንስሳ ቀለብ ንክህሊ ይገብር  
 ሳዕርታት ፅቡቅ ንጥረ-ነገር ትሕዝቶን ዝለዒለ መፍራያይነትን ይህልዎም 
 ኣብ ሓዯ ቦታ ጥራሕ ዝግበር ምግሃፅ ንኽቅንስ ይገብር 

መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ብስዱ ጋህፂ ዝግሃፁ ሰውሕታት ምስ ተኸፊፉሎም ዝግሃፁ 
ሰውሕታት ዘለዎም ኣፇላላይ እንትርአ፤ 

 ሰውሕታት ሓዯ ግዘ ምሰ ተገሃፁ ንካልኣይ ግዜ ንምግሃፅ/መኖታት ንምብላዕ ዴልዊ 
ንምዃን/ ዕዴል ወይ ግዜ ኣይረኽቡን። 

 ሳዕርታት ካብ ፀሓይ ብርሃን ዝረኽብዎ መጠን ብጣዕሚ ዝናኣሰ ይኸውን። 
 ሰውሕታት ሓዯ ግዜ ምስተጋሃፁ ዝሕቱል/ዝተሓተ/ ዕብየት ስለዘለዎም ንእንስሳ 

ዝኸውን ቀለብ ከምቲዝዴለ ኣይኸውንን። 
 ሳዕርታት ትሑት ንጥረ-ነገር ትሕዝቶን  ምህርትን ይህልዎም። 

2.5. ምሕላው ልሙዕነት ሓመዴ ኣብ ሰውሕታት 

ምፍላጥ ኩነታት ልሙዐነት ሓመዴ ኣብ ሰውሕታት ካብቶም ዒበይቲ ናይ ሰውሒ 
መፍራያይነት (ብፅሬትን ብመጠንን) ንክውስኽ ወይም ንክቕንስ ዝገብሩ ስራሕቲ ሓዯ እዩ 
(Adane and Berhan 2005; Yihalem et al. 2005)። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ 
ተፇጥሮ ሰውሕታት ብሰብ ስራሕ ወይም ብተፇጥሮ ዴኹዑ እንተሓኪምናዮም 
መፍራይነቶም ብመጠን ይኹን ብፅሬት ከም ዝውስኽ መፅናዕትታት ይሕብሩ (Tessema 
et al. 2005; Tessema et al. 2010)።  

ምሕላው ልሙዐነ-ት ሓመዴ ንምንታይ ይጠቅም? ምሕላው ልሙዐነት ሓመዴ 
መፍራያይነት ንምውሳኽን ንካባቢያዊ ዴሕንነትን ይጠቅም። ልሙዕ ሓመዴ ናይ 
ሰውሕታት ሽፊን መሬት ንምሕላውን ፃህያይ ንምክልኻልን ይሕግዝ። ብተወሳኺ ዴማ 
ምሕላው ልምዕነት ሓመዴ ኣብ ሰውሕታት ዘለዎ ጥቕሚ ዴርቂ ንምፅዋር፥ ብፅርየት 
እኹል ዝኾነ ሳዕሪ ንምርካብ፥ ባልዕ ንምክልካልን ኢሉ እውን መፍራያይነት ንምውሳኽ 
ይሕግዝ። ስለዚ ሓዯ ሰውሒ ውሕስነቱ ንከረጋግፅን ዘላቕነት ንክህልዎን ከም ምምጥጣን 
ንጥረ ነገራት ሓመዴ፥ ምቕናስ ብኽለት ንጥረ ነገራትን ክንክን ስነ ሂውታውያን ሐመዴን 
ዝበሉ ብሉፃት ስራሕቲ ምስራሕ ይዴሊ።  
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ክፍሊ ሰለስተ፡-ሜላታት ምምሕያሽ መፍረያይነት ሰውሒ 

3.1. ፅልዋ ሰብ ሰራሕ መዲባርያ ኣብ ምምሕያሽ መፍረያይነት ሰውሒ  
ኣብ ሃፍቲ እንስሳ እቲ ብጣዕሚ ጠቓምን ትኹረት ክዋሃበሉ ዝግብኦ እኹል ሳዕሪ 

ምህላውን ዘይምህላውን እዩ። ይኹን እምበር ትሑት መጠን ናይ ሐመዴ ልምዕነት 

ብምህላው መፍራይነት ቀለብ እንስሳ ትሑት እዩ። ፅቡቕ ናይ ሓመዴ ልሙዕነትን 

ኣጠቓቕማ መዯበርያን እንተሃልዩ ግን መፍራይነት መብዛሕትኦም ሰውሕታት ይውስኽ 

እዩ። ኩሎም ሳዕርታት ንዕብቶም ዝተፇለላዩ ንጥረ-ነገራት ዘዴልዮም እንትኾን ዘዴልዮም 

ንጥረ-ነገር ግን ካብ ሳዕሪ ናብ ሳዕሪ ይፇላለ እዩ። ሳዕርታት ኣብ ውስን ዝኾነ ንጥረ-ነገር 

ኣብ ዘለዎ ሓመዴ ክቦቕሉ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት እቲ ሓመዴ ትሑት መጠን 

ናይትሮጅን እንተሃሊዎ ናይቲ ተኽሊ መፍራያይነት ካብቲ ክህቦ ዝኽእል ዝነበረ ንታሕቲ 

ንክህብ ይገብሮ። ሓመዴ ብተፇጥርኡ ንጥረ-ነገር ናይ ምምንጫው ብቕዒቱ ዝተፇላለየ  

ስለዝኾነ ናይቲ ሓመዴ ልሙዐነት ምፍላጥ ወሳኒ እዩ። 

ሰውሕታት ሰብ ሰራሕ ማዲባርያ መዒዝ የዴልዮም? 

መጠን መፍራይነት ሰውሕታት ክቅንስ ዝኽእል ቅዴሚ ሐዚ ኣብቲ ሰውሒ ብዝተገበረ ናይ 

ሓመዴ ልሙዐነት ምንቅስቃስ መሰረት እዩ። ናይ ምርምር ውፅኢታት ከም ዝሕብርዎ 

ዝተሓተ ናይ ሓመዴ ልሙዕነት ኣብ ሰውሕታት እንተሃልዩ መፍራይነት ሰውሕታት 

ብ30% (ማዲበርያ ኣብ ሓዯ ዒመት እንተዘይተገይሩሉ)፡ ብ50% (ማዲበርያ ኣብ ክልተ 

ዒመት እንተዘይተገይሩሉ)፡ ብ75% (ማዲበርያ ኣብ ሰለስተ ዒመት እንተዘይተገይሩሉ) ከም 

ዝቕንስ የማላኽቱ። ሕፅረት መዲበርያ ዘለዎም ሳዕርታት መዲበርያ ክግበሮሎም ከሎ 

ቀልጢፎም ናይ ምምሕያሽ ባህሪ ኣለዎም። ፃዕዲ መዯባርያ (UREA) ኣብ ሳዕርታት 

ዝግበረሉ ግዜ ኣብ መጀመርያ ክረምቲ ኾይኑ እቶም ሳዕርታት ቅዴሚ ቅልጡፍ ዕብየት 

ምጅማሮም ክኸውን ኣለዎ። ዘለና ሰውሒ ኣብ ዒመት ካብ ሓዯ ግዜ ንልዕሊ እንዴሕር 

ንዒፅድ ኾይንና እቲ ናይ መጀመርያ ሳዕሪ ምስዒፀዴና ቀጥታ ፃዕዲ መዯበርያ ክንገብረሉ 

አለና። ነገር ግን ትልምና ሓዯ ግዜ ጥራሕ ንምዕፃዴ እንተኾይኑ ኣብ መጀመርያ  

ክረምቲ ፃዕዲ ማዯባርያ ምንስናስ ኣዴላይ እዩ። ንኣብነት ኣብ ዒመት ክልተ ግዜ ንምዕፃዴ 

ትልሚ እንተሃልዩና እቲ ንብትኖ መጠን ፃዕዲ መዯበርያ አብ ክልተ ንኸፍሎ። 

ካብ ሰውሕታት ዝላዒለ መፍራይነት ሳዕሪ ንምርካብ እንትዴለ እንብትኖ መጠን ፃዕዲ 
መዯበርያ ወሳኒ እዩ። እዚ እውን ብዙሕ ፃዕዲ መዯበርያ አብ ሓዯ ግዜ ካብ ምብታን 
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ዝተወሰ መጠን ፃዕዲ መዯበርያ ኣብ ዝተፇላለዩ ግዝያት ምብታን ዝሐሸ እዩ። ሕፅረት 
ፃዕዲ መዯበርያ ኣብ ሰውሕታት ካብቶም ካልኦት ንጥረ ነገራት እቲ ዝዒበየ ፀገም ኾይኑ 
እዚ ዴማ ኣብቲ መፍራይነት ሰውሒ ዝላዒለ ግዯ ኣለዎ። ፃዕዲ መዯበርያ ሕፅረት ዘለዎም 
ሳዕርታት ዝታሓተ ዕብየት (ዝተሓተ መፍራይነት) ፤ብእንስሳ ምስ ተገሓፀ ቀልጢፈ 
ኣይጥጥዕን ፤ሓፀርትን ብጫ ሕብሪ ዘለዎም ይኾኑ። ሓዯ ናይ ሰውሕታት ቦታ ልዕሊ 50% 
እንዴሕር ቆፅላ-መፅሊ ዝሓዘ ኾይኑ መፍራይነቱ ንምውሳኽ ምንም ዒይነት መዯበርያ 
ምግባር ኣየዴልዮን። ኣብ ሰውሕታት ፃዕዲ መዯበርያ ክንብትን ከለና እቶም ሳዕርታት 
ቅለጡፍ ዕብየት ዘለዎም ሳዕርታት እንተኾኑ ዝሕሸ እዩ። ምኽንያቱ ቅለጡፍ ዕብየት 
ዘለዎም ሳዕርታት ዝሐሸ ፃዕዲ መዯበርያ ናይ ምጥቃም ባህሪ መፅናዕታት ከም ዘማለኽትዎ 
ፃዕዲ መዯበርያ ኣብ ሰውሕታት መፍራይነት ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ካብዚ ንታሕቲ ዘሎ 
ሰንጠረዥ ምርኣይ ይካኣል (ሰዯቓ 4)። 

ሰዯቓ 4. ፅዕንቶ ፃዕዲ መዯበርያ (UREA) ኣብ መፍራይነት ሰውሒ 
መጠን መዲበርያ (ኪ/ግ) ዯረቅ ዴርቋ ምህርቲ (ቶን/ሄ.ር) 

0 16 ኩንታል/ሄክታር 
75 26 ኩንታል/ሄክታር 
150 40 ኩንታል/ሄክታር 

ካብዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሰዯቓ ከም ንርዯኦ መጠን ፃዕዲ መዯበርያ እናወሰኸ እንትኸይዴ 
ናይ ሰውሕታት መፍራያይነት እውን ከም ዝውስኽ እዩ። እዚ ዴማ ምህርቲ ሰውሒ ፃዕዲ 
መዯበርያ ካብ ዘይተገበረሉ እቲ ዝተገበረሉ ብ71.4% ብልጫ ኣለዎ። ኣብ ዘመነ ምህርቲ 
2005/06 ኣብ ዞባ ዯቡብ ትግራይ ወረዲ እምባ ኣላጀ ጣብያ ዒይባ ብማእኸል ምርምር 
ሕርሻ ኣላማጣ ኣብ ዝተገበረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ዴማ ፃዕዲ ማዯባርያ ኣብ ምምሕያሽ 
መፍረያይነት ሰውሒ ዝለዒለ ግዯ ከም ዘለዎ ይሕብር (ሰዯቓ 5)። 

ሰዯቓ 5. ፅልዋ መዲበርያ (UREA) ኣብ መፍራይነት ሰውሒ (ማእኸል ምርምር ሕርሻ 
ኣላማጣ)  
መጠን ማዲባርያ (ኪ/ግ) ዯረቕ ዴርቋ ምህርቲ  

(ኩ.ል/ሄ.ር) 1ይ ዒመት 
ዯረቕ ዴርቋ ምህርቲ  (ኩ.ል/ሄ.ር) 

2ይ ዒመት 
0 17.5 23.1 

150 34.5 51.4 
 

ኣብቲ ልዕል ኢሉ ዘሎ ሰዯቓ (ሰዯቓ 5) ከም ዘመልክቶ ፃዕዲ መዯበርያ ዝተገበረሉ ሰውሒ 

ብርሑስ ዴርቋ ምህርቲ ይኹን ብዯረቕ ዴረቋ ምህርቲ ካብ ሓዯ ሄክታር ዝርከብ ካብቲ 

ፃዕዲ መዯበርያ ዘይተገበረሉ ዝሐሸ ውፅኢት ከም ዘለዎ የረዯአና። ብተመሳሰሊ ኣብ 

ካልኣይ ዒመት ኣብቲ ቦታ ኣብ ዝተገበረ ምርምር ዴማ ካብቲ መጀመርያ ዒመት 

ዝተረኸበ ውፅኢት ዝሐሸ እዩ። ፃዕዲ መዯበርያ ናይ ሳዕርታትን ቆፅላ-መፅልን ሰብጥር 

ንክማሓየሽ ይገብር (ሰዯቓ 6)። ንኣብነት ኣብ 2006/7 ዘመነ ምህርቲ ብማእኸል ምርምር 
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ሕርሻ ኣላማጣ ኣብ ዝተገበረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ፃዕዲ መዯበርያ ኣብ ሳዕርታትን 

ቆፅላ-መፅልን ስብጥር ዝልዒለ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ የመልክት። ካብቲ ዝተገበረ መፅናዕቲ 

ንምርዲእ ከም ዝካኣል እቲ ፃዕዲ መዯበርያ ዝተገበረሉ ሰውሒ ካብቲ መዲበርያ 

ዘይተገበረሉ ሰውሒ ብ6% (ኢዴ) ብልጫ ከም ዘለዎ ዘረጋግፅ እዩ።  

ሰዯቓ 6. ፅዕንቶ መዲበርያ (UREA) ኣብ ሳዕርታትን ቆፅላ-መፅልን ሰብጥር ሰውሒ (ብ%) 
ፃዕዲ ማዲባርያ (UREA) ሳዕርታት (%) ቆፅላ-መፅሊ (%) ካልኦት (%) 
ዝተገበረሉ 89.2 6.0 4.8 
ዘይተገበረሉ 78.8 11.8 9.4 
 

  
ስእሊ 3. ማዲበርያ ዝተገበረሉ ሰውሒ (ፀጋማይ) ማዲበርያ ዘይተገበረሉ ሰውሒ (የማናይ) 

ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ወረዲታት ጋንታ ኣፇሹም፤ ሳ/ፃዕዲ እምባን ኣፅቢ ወንበርታን 
ብማእኸል ምርምር ሕርሻ መቐለ ኣብ ዝተገበረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ዴማ ፃዕዲ 
መዲበርያ ኣብ ምምሕያሽ መፍረያይነት ሰውሒ ዝለዒለ ግዯ ከም ዘለዎ ይሕብር (ሰዯቓ 
7)። ካብቲ ዝተገበረ መፅናዕቲ ንምርዲእ ከም ዝካኣል ኣብተን  መፅናዕቲ ዝተካየዯለን 
ወረዲታት እቲ መዲበርያ ዝተገበረሉ ሰውሒ ካብቲ መዲበርያ ዘይተገበረሉ ሰውሒ 
ብማእኸላይ 30.79 ብልጫ ከም ዘለዎ ዝሕብር እዩ። 

ሰዯቓ 7. ፅልዋ መዯበርያ (UREA) ኣብ መፍራይነት ሰውሒ (ዯረቅ ዴርቋ ቶን/ሄ.ር ) 
(ማእኸል ምርምር ሕርሻ መቐለ) 
ፃዕዲ ማዲባርያ ጋንታኣፇሹም ሳ/ፃዕዲእምባ ኣፅቢ-ወንበርታ ማእከላይ ውፅኢት 
ዝተገበረሉ 6.43 7.59 7.08 7.39 
ዘይተገበረሉ 6.09 5.24 5.61 5.65 
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3.2. ፅልዋ ተፇጥራዊ ዴኹዑ ኣብ ምምሕያሽ ሰውሒ  
ተፇጥራዊ ዴኹዑ ብቐሊሉን ብትሑት ዋጋን ክርከብ ዝኽእልን እንትኸውን ኣብ 
ምምሕያሽ መፍራያይነት ሰውሒ (ብመጠንን ብፅሬትን) ዝላዒለ ኣስተዋፅኦ አለዎ። እዚ 
ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ዘላቕነት ዘለዎ ሰውሒ ንክህልው ከም ዝገብር 
ዝተፇላላዩ መፅናዕትታት ይሕብሩ። ተፇጥራዊ ዴኹዑ ንሰውሒ ምንስናስ ጠቓሚ እዩ። 
ዯረጃ ጠቓምነት ናይዚ ቴክኖሎጂ ዴማ ኣብ ሰለስተ ነገራት ዝውሰን ኮይኑ ንሳቶም እውን 
ዝንስነሰሉ ግዜ፤ መጠን ዝንስነስ ዴኹዕን ናይ ኣነሳንሳ ወይ ኣተግባብራ ኩነታትን እዮም። 
ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ተፇጥሮ ዴኹዑ ክንገብር ከለና እዞም ዝስዕቡ ኩነታት ኣብ ግምት 
ምእታው የዴሊ። 

 ሽፊን ሳዕሪ ናይቲ ሰውሒ ልዕሊ 80 ሚኢታዊ ምኻኑ ምርግጋፅ 
 ማይ ኣብ ዝኸዯሎም ቦታታት (ፇለግ)  ዘይምንስናስ 
 ብዙሕ ዝናብ ከም ዝዘንብ ዝፍለጥ እንተኾይኑ ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ተፇጥሮ 

ዴኹዑ ዘይምንስናስ 

ናይ ተፇጥሮ ዴኹዑ ኣብ ሰውሕታት ክንገብር ከለና እንተንአሰ እቶም ሳዕርታት ብጣዕሚ 
ሓፀርትን ንምዕባይ ዴልዊ ኣብ ዝኾንሉ እዋን ክኽውን አለዎ። ኣብ መጀመርታ ክረምቲ 
እቲ ዝበለፀ ግዜ እንትኾን ኣብ እዋን ክረምቲ ምንስናስ እውን ዝሐሸን ዝተለመዯን እዩ።
ዴኹዑ ክንስነስ ከሎ ንኹሉ ቦታ ማዕረ ብምብፃሕ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ከባቢና ዝርከቡ 
ሓረስቶት ኣብ ሰውሕታት ዝርከቡ (ዝወዯቑ) ዑባ ወይ ዒኾር በቢማዒልቱ ብምእካብ 
ንነዲዱ (ሓዊ) ከም መማረፂ ይጥቀምሉ እዮም (ስእሊ 7)። እዚ ብምዃኑ ዴማ እቶም 
ሰውሕታት ካብቲ ዑባ (ዒኾር) ክረኽብዎ ዝነበረ ንጥረ-ነገር ከይረኸቡ ይተርፈ ማለት እዩ። 
ሰለዚ ዑባ (ዒኾር) ካብ ሰውሕታት ተኣኪቦም ዝወፅኡ (ዝውሰደ) እንተኾይኖም ናይቲ 
ሰውሒ መፍራይነት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናቐነሰ ይኸይዴ እዩ (Girma et al., 2003)። 
ብተወሳኺ ዴማ እንስሳት ኣብ እዋን ክረምቲ ዘውዴቐኦ ዑባ ብማይ ተሓፂቡ ስለዝውሰዴ 
ግቡእ ዝኾን ንጥረ-ነገር ናብ ሓመዴ ከይኣተወ ይተርፍ። እዚ ዴማ ኣብቲ ኣከባቢ ናይ 
ሓመዴ ልሙዕነት ንከይህልው ይገብር። 

 
 ስእሊ 4. ኣብ ጣብያ ዒይባ ካብ ሰውሕታት ዝተኣከበ ዑባ (ዒኾር)  
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ኣብ ዘመነ ምህርቲ 2005/06 ዒ/ም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዲ ፀገዳ ጣብያ ጨጓር 
ኩድ ብማእኸል ምርምር ሕርሻ ሑመራ ኣብ ዝተገበረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ዴማ 
ዴኹዑ ኣብ ምምሕያሽ መፍረያይነት ሰውሒ ዝለዒለ ግዯ ከም ዘለዎ የመላኽት። ካብቲ 
ዝተገበረ መፅናዕቲ ንምርዲእ ከም ዝካኣል እቲ ዴኹዑ ዝተገበረሉ ሰውሒ ካብቲ ዴኹዑ 
ዘይተገበረሉ ሰውሒ ካብ 50% ንላዕሊ ብልጫ/ዝያዲ/ (ዯረቅ ዴርቋ) ከምዘለዎ ዘረዴእ እዩ። 
ምእካብ ዴኹዑ ካብ ሰውሒ ናይቲ ሰውሒ ምህርቲ ከም ዝቕንስ ናይ ምርምር ፅሑፊት 
ይሕብሩ። ንኣብነት Girma (2016) ዝተባሃለ መፅናዕታዊ ፅሑፈ ከም ዘቐመጦ 
ብተኸታታሊ ካብ ሰውሒ ዴኹዑ ምእካብ ካብቲ ዴኹዑ ዝተገበረሉ ሰውሑ እንትነፃፀር 
ዝሐሸ ዯረቅ ዴርቋ ከም ዝርከብ ይሕብር (23 ኢዴ ይበልፅ)። ኣብቲ ትሕት ኢሉ ዘሎ 
ሰዯቓ (ሰዯቓ 8) ከም ዘመልክቶ ዴኹዑ ዝተገበረሉ ሰውሒ ብርሑስ ዴርቋ ምህርቲ ይኹን 
ብዯረቕ ዴረቋ ምህርቲ ካብ ሓዯ ሄክታር ዝርከብ ካብቲ ዴኹዑ ዘይተገበረሉ ዝሐሸ 
ውፅኢት ከም ዘለዎ የረዯአና። 

ሰዯቓ 8. ውፅኢታት ዴኩዑ ኣብ መፍራይነት ሰውሒ (ማእከል ምርምር ሕርሻ ሑመራ) 
ዒይነት ምህርቲ  ዴኹዑ ዝተገበረሉ ዴኹዑ ዘይተገበረሉ 
ምህርቲ ሩሑስ ዴርቋ (ኩ.ል/ሄ.ር) 59.1 49.0 
ምህርቲ ዯረቅ ዴርቋ (ኩ.ል/ሄ.ር) 23.4 19.23 
 

 
ስእሊ 5. አነሳንሳ ዴኹዑ 

Girma (2016) ዝተባሃለ መፅናዕታዊ ፅሑፈ ከም ዘቐመጦ ምጥቃም ዴኹዑ ናይ ሳዕርታት 
ስብጥር ከምኡ ውን በዝሒ ብዝሃ-ሂወት ከም ዝውስኽ ተገሊፁ እዩ። ብተወሳኺ ዴማ ናብ 
መሬት (ሓመዴ) ዝኣቱ ኣየር ክቅላጠፍ ዝሕግዝ ኮይኑ መጠን ምህርቲ ዯረቅ ዴርቋ ኣብ 
ምውሳኽ ዒብዪ ግዯ ኣለዎ (ሰዯቓ 9)። ኣብ ሓዯ ሄክታር ዘዴሊ መጠን ተፇጥራዊ ዴኹዑ 
ካብ 5 ክሳብ 10 ቶን ክኸውን ይኽእል እዩ። ምንስናስ ናይ ተፇጥሮ ዴኹዑ ኣብ 
ሰውሕታት መጠን ናይትሮጅን ንክውስኽ ዒብዩ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ዝተፇላለዩ ናይ 
መፅናዕቲ ፅሑፊት ይሕብሩ። ብተወሳኺ ዴማ ናይ ተፇፀጥሮ ዴኹዑ ብትሕዝትኡ ዝላዒለ 
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መጠን ንጥረ ነገር ስለዘለዎ እቲ ንጥረ-ነገር ዴማ ኣብ ውሽጢ ሓመዴ ንክፀንሕ ይገብር 
እዩ። 

ሰዯቓ 9. ውፅኢታት መፅናዕቲ ምንስናስ ዴኩዕን ኣብ መፍራይነት ሰውሒ ዘለዎም ፅልዋን 
ዒይነት ምህርቲ ዴኹዑ ዝተገበረሉ ዴኹዑ ዘይተገበረሉ ተጠቀስቲ ፅሑፍ 
 
መጠን ምህርቲ 
ዯረቅ ዴርቋ 
(ኩ.ል/ሄ.ር) 

31.7 - 41.53 15.6-20.26 Hanife et al,. 2010; 
Fekadu et al,. 2017 

42.9 18.8 NEBI 2018 
29.2 20.26 Hanife 2010 
31.13 26.79 Hanife 2010 

 

ኣብ ዝተፇላለዩ ቦታታት ኣብ ዝተገበረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ሰውሕታት ተፇጥራዊ 

ዴኹዑ ብተኸታታሊ እንተተገይርሎም ናይ ሓመዴ ልሙዐነት ካብ ግዜ ናብ ግዜ 

እናተመሓየሸ ንክከይዴ ይሕግዝ እዩ። ብተወሳኺ ተፇጥራዊ ዴኹዑ ምጥቃም ናይ 

ሳዕርታት ቁመትን ዯረጃ ዕብየትን ንክመስኽ ይገብር። ከም ናይ Khan et al. (2010), 

Brock et al. (2006)ን Nikoli and Matsi (2011)ን መፅናዕታዊ ፅሑፍ አገላልፃ፤ ናይ 

ተፇጥሮ ዴኹዑ ንሳዕርታት ዕብየት ክጠቅሙ ዝኽእሉ ዋና ዋና ንጥረ-ነገራት (N, P, K, 

Ca, Mg and S) ብብዝሓት ዝሓዘ ከም ዝኾነ እዩ። ኣብ ማእኸል ምርምር ሕርሻ ኣላማጣ 

ኣብ ናይ ሓረስቶት ሰውሒ (ዒይባ ጣብያ) ዝተገበረ መፅናዕቲ ከም ዘመላኽቶ ዴኹዑ 

ዝተገበረሉ ካብቲ ዘይተገበረሉ ሰውሒ ብ32.08 ኢዴ (ብልጫ) ኣለዎ (ሰዯቓ 10)። 

ሰዯቓ 10. ፅልዋ ተፇጥራዊ ዴኩዑ ኣብ መፍራይነት ሰውሒ 
ሜላ ኣጠቓቕማ ሰውሒ ምህርቲ ዯረቅ ዴርቋ (ኩ.ል/ሄ.ር) ብልጫ (%) 
ዴኹዑ (5 ቶን/ሄ.ር) ምጥቃም 38.7 32.08 
ናይ ሓረስታይ ሜላ (ልሙዴ ኣጠቓቕማ) 29.6 
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3.3. ፅልዋ ምትእትታው መኖ ኣብ ምምሕያሽ መፍረያይነት ሰውሒ 
ልምዒት መኖ (ኣልፊለፊ፥ ጓያን ትራይፎሎምን) ኣብ ሰውሕታት መጠን ናይትሮጅን 

ንምውሳኽ ካብ ዝሕግዙ ሜላታት ሓዯ እዩ። ቆፅላ-መፅሊ (መኖ) ናይቲ ሰውሒ መጠን 

ናይትሮጅን ካብ ምምሕያሽ ሓሊፎም ናይቲ መኖ መጠን ንጥረ-ነገር ናይ ዯረቅ ዴርቋን 

መጠን CPን ንክምሓየሽ ዝላዒለ ኣስተዋፅኦ አለዎም። ካብ ጠቅላላ ናይቲ ሰውሒ በዝሒ 

ሳዕርታት እንተንኣሰ 30% ብቆፅላ-መፅሊ ዝተሸፇነ እንተኾይኑ ኣብቲ ሰውሒ ዝርከቡ 

ሳዕርታት ዝሐሸ መጠን ናይትሮጅን ንክረኸቡ ይሕግዞም እዩ። ብተወሳኺ ቆፅላ-መፅሊ ኣብ 

ሰውሕታት ምጥቃምና ብዙሕ ወፃኢ ንከይነውፅእ ይሕግዘና እዩ። ምልማዕ ሰውሕታት 

መኖ ብምዝራእ ብብተናን ብመሰመርን ዝትግበር ኮይኑ ከም ምውሳኽ ስብጥር ሳዕርታት፥ 

ምህርቲ ዯረቅ መኖ፥ ዯረጃ ተበላዕነትን ዝላዒለ ኣዋፃእነትን ዝበሉ ረብሓታ ዴማ ኣለዎ። 

ቆፅላ-መፅሊ ዘለዎም ሰውሕታት ሰብ ሰራሕ መዲበርያ ምውሳኽ አየዴልዮምን። ኣብ አዋን 

ክረምቲ ቆፅላ-መፅሊ ናይ ሳዕርታት ስብጥርን መጠን ዯረቕ ዴርቋ ንክመሓየሽን ኢሉ 

እውን ክእለት ምሕቓቕ ናይቶም ተበላዕቲ ንክውስኽ ይገብር። መፅናዕትታት ከም 

ዝሕብርዎ ዘይብልዐ ሳዕርታት ኣብ ዘለዎ ሰውሒ ምትእትታው ዝተመሓየሹ ዒሌታት 

ሳዕርን ቆፅላ-መፅልን ኣዴላይ እዩ (Alemayehu, 2002)። ምልማዕ መኖ ኣብ ሰውሒ እቲ 

ዝቐለለን ትሑት ወፃኢ ዝጠልብን ሜላ ምልማዕ መኖ እንስሳ እዩ። 

ውፅኢት ምርምር ከም ዝሕብርዎ ዝአረጉ ወይ ዝተሓተ መፍራይነት ዘለዎም ሰውሕታት 

ብዝተላመደ ቆፅላ-መፅሊ እንተተዘሪኦም መፍረያይነት ናይ ምውሳኽ ዕዴሎም ዝላዒለ 

እዩ። Tesfay et al. (2017) ኣብ ዯቡባዊ ትግራይ ዝረኸቦ ውፅኢት ምርምር ከም ዝሕብሮ 

ጓያ (Vicia sativa) ዝተዘርኦ ሰውሒ 39.6 ኩ.ል/ሄ.ር ዯረቅ መኖ እንትርከቦ ዘይተዘርኦ 

ዴማ 20.9 ኩ.ል/ሄ.ር ይርከቦ። መኖ ጓያ (Vicia dayscarpa) ዝተዘርአ ሰውሒ ዴማ 31.2 

ኩ.ል/ሄ.ር ዯረቅ መኖ ተረኺቡዎ። ኣብ ዝምባብዌ ዝተረኸብ ውፅኢት መፅናዕቲ 

ከምዝሕብሮ Disodium uncinatum (Silver leaf desmodium) ዝተዘርኣሎም ሰውሕታት 

መጠን ዯረቅ መኖ ከም ዝውስኹ የረዴእ (Clatworthy 1984)። ብተወሳኺ ዴማ ኣብ 

ዝተፇላለለዩ ዒለማት ኣብ ዝተገበሩ ናይ ምርምር መፅናዕትታት ከም ዘማላክትዎ 

እንተኾይኑ፣ መፍራየነቶም ዝተሓቱ ሰውሕታት ብዝተላመደ ቆፅላ-መፅሊ እንተተዘሪኦም 

ዝላዒለ ውፅኢትን ዘላቂ ዝኾነ ምህርቲ ከም ዘለዎ እዩ (Walker. 1969፣ Stobbs , 1969፣ 

Lwoga. 1983)። 
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ስእሊ 6. መኖ ጓያ ዝተዘርአ ሰውሒ (ጣብያ ዒይባ) 

ኣብ 2011/12 ዒ.ም ኣብ ዯብባዊ ዞባ ጣብያ ዒይባ ኣብ ናይ ሰውሒ ዝተወዯቡ መናእሰይ 

ናይ ሰውሒ ምስፍሕፊሕ ቴክኖሎጂ (መኖ ጓያ) ዝተሰርሐ ስራሕ ከም ዘመልክቶ፤ እቲ 

መኖ ጓያ ዝተዘርኦ ሰውሒ ካብቲ ናይ ልማዲዊ ኣተሓሕዛ ዝላዒለ ዯረቅ መኖ ይህብ። 

ብተወሳኺ ዴማ ናይቲ ሰውሒ/መሬት/ ሽፊን ንክማሓይሽ ይገብር (ሰዯቓ 11)። 

ሰዯቓ 11. ውፅኢታት መኖ ብብተና ምዝራእ ኣብ መፍራይነት ሰውሒ 
ሜላ ምልማዕ  ዯረቅ ዴርቋ (ኩ.ል/ሄ.ር) ብልጫ(%) መብርሂ 
መኖ ጓያ (Vicia sativa) 
ዝተዘርአ ሰውሒ 

39.6 92.23 ኣብ ናይ 
ምርምር ሰውሒ 
ዝተሰርሐ  መኖ ዘይተዘርአ ሰውሒ 20.6 

መኖ ጓያ (Vicia sativa) 
ዝተዘርአ ሰውሒ 

34.3 17.06 ኣብ ናይ 
ሓረስቶት ሰውሒ 
ዝተሰርሐ  ልሙዴ ኣሰራርሓ 29.3 

 

  
ስእሊ 7. መኖ ጓያ ዝተዘርአሉ ሰውሒ (የማናይ) መኖ ጓያ ዘይተዘርአሉ (ፀጋማይ) (ጣብያ 
ዒይባ)  
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ክፍሊ ኣርባዕተ፡- ዲህሳስ ሽፊን ፃህያይ ሰውሕታትን ዝህልዎም ፅልዋን 

ፃህያይ ሰውሒ ማለት ተኽልታት ወይ ሳዕርታት ኾይኖም ንእንስሳ ጥቕሚ ዘይብሎም 
ከምኡ እውን ንኣከባቢን ኢኮኖሚን ጉዴኣት ዘለዎም እዮም። መፍራይነት ሰውሒ 
መብዛሕቲኡ ግዜ ምቕናስ ዝጅምር መጀመርያ ናይቲ ኣከባቢ ተበላዕቲ ሳዕርታት ምጥፊእ 
ካብኡ ሳዕሪ ዘይብሉ መሬት ምፍጣርን ኣብ መወዲእታ ዴማ ኣብቲ ሳዕሪ ዘይብሉ መሬት 
ፃህያይ ምብቃልን እዮም። 

ኣብ ሰውሕታት ዝርከቡ ፃህያያት ካብ ኣብ ናይ ተሓራሳይ መሬት ፃህያያት ብዝተወሰነ 
መልክዐ ዝተፇለዩ እዮም፡፡ ኣብ ሰውሕታት ዝርከቡ ፃህያያት ብእንስሳ ዘይብልዐ፣ 
እንተተበሊዕም ዴማ ጉዴኣት ዘብፅሑን ናይቲ ሰውሒ መፍረያይንት ዝቕንሱን እዮም። 

ፃህያይ ሰውሒ ከብፅሕዎም ዝኽእሉ ጉዴኣታት 

 ሰውሕታት ብምዴኻም ምህርቶም ንክቕንሱ ይገብር 
 ኣብ ሰውሕታት ንእሽተይ ቁፅሪ ዘለወን እንስሳ ንክህልዋ ይገብር 
 ብዝሃ ሂወት ናይቲ ሰውሒ ንኽቕንስ ይገብር 
 ሽፊን መሬት ብምቕናስ ካብቲ መሬት ክርከብ ዝኽእል ዝነበረ ጥቕሚ ይቕንስ 
 ሕማማት ዘምፅኡ ታህዋስያን ተሸከምቲ ብምዃን ኣብ እንስሳ ሞት ንክህሉ ይገብሩ 
 ፃህያያት እንተተስፊሕፉሖም ንምጥፍኦም ከቢዴን ገንዘብ ዝሓትትን ይኸውን። 

ምቁፅፃርን ምክልኻልን ፃህያይ ሰውሕን ዘለዎ ጥቕምታትን 

 ጠቐምቲ ሳዕሪ-መዒሪ ብበዝሒ ንክቦቕሉ ይገብር 
 ናይ እንስሳ ውፅኢት ብመጠንን ብፅሬት ይውስኽ 
 ናይቲ ሰውሒ መፍራያይነት ነዊሕ ዕዴመ ንክህልዎ ይሕግዝ 

ብሉፃት ስራሕቲ ምቁፅፃርን ምክልኻልን ፃህያይ እንታይ እዮም? ዝተዋዯዯ ምቑፅፃርን 
ምክልኻልን ፃህያይ ትልሚ ብምውፃእን ምትግባርን ብፃህያይ ዝተጥቕዏ ሰውሒ ተኸታታሊ 
ናይ ምቁፅፃር ስራሕቲ ብምስራሕ እቲ ፃህያይ ሙሉእ ብሙሉእ ንክጠፍእ ምግባር። 

ከመይ አቢልካ ክስራሕ ይኽእል? ዝተዋዯዯ ምቑፅፃርን ምክልኻልን ፃህያይ ትልሚ 
ብምውፃእን ብምትግባርን ዝተፇላለዩ ስራሕቲ ምስራሕ ይካኣል እዩ። እቶም ለሙዲት 
ስራሕቲ ዝባሃሉ ዒሌታት ፃህያይ ምፍላይ፥ ኩሉ ግዜ ናይ ፃህያይ ክትትልን ገምጋምን 
ምግባር፥ ሰውሕታት ወቕቶም ሓልዮም ክጋሃፁን ዕረፍቲ ክረኽቡን ምግባር፥ ፀረ-ፃህያይ 
ምጥቃም፥ ብጣዕሚ ዝኣረገ ሰውሒ እንተኾይኑ ከም ሓደሽ ብምሕራስ ካሊእ ዒሌት 
ሳዕርታትን ቆፅላ-መፅልን ምዝራእ። ኣብ 2007/2008 ዒ/ም ዘመነ ምህርቲ ብማእኸል 
ምርምር ሕርሻ ኣላማጣ ኣብ ጣብያ ዒይባ ኣብ ዝርከብ ሰውሒ ኣብ ዝተገበረ ዲህሳሳዊ 
መፅናዕቲ ፃህያታት ሰውሒ ካብዚ ንታሕቲ ቀሪቡ ኣሎ (ሰዯቓ 12)። 
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ሰዯቓ 12. ምፍላይን ምልላይን ፃህያይ ኣብ ጣብያ ዒይባ 
ሽም ፃህያይ ሜላ 

መራብሒ 
ኣብቲ ሰውሒ ዘስዕቦ 
ጉዴኣት 

ተበላዕነት ፈሉይ ምልክት 

መዲፇጣልያን ብዘርኢ መፍራያይነት ይቕንስ ኣይብላዕን ቀልጢፈ ይባዛሕ 
ዴንግለ ብዘርእን 

ብሱርን 
መፍራያይነት ይቕንስ ዝተሐተ ብጣዕሚ ነዊሕ ሱሩ 

ኣለዎ 
ዲንዯር ብዘርኢ መፍራያይነት ይቕንስ ዝተሐተ  
ዕፍል ብዘርኢ ሕማም ዘምፅኡ 

ታህዋስያን ይሽከም 
ዝተሐተ ማይ ኣብ ዝዒቑረሉ 

ከባቢ ይቦቅል 
እሾኽ ቡሩ ብዘርኢ መፍራያይነት ይቕንስ ኣይብላዕን ዕሾኻማ እዩ 

ኣምዏ ብዘርኢ መፍራያይነት ይቕንስ ዝተሐተ ኣላርጂክ ይፇጥር 
 

 
ስእሊ 8. ምክልካል ፃህያይ ብመልክዕ ነቒልካ ምቅፃል እንትካየዴ (ጣብያ ዒይባ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ስእሊ 9. ኣብ ሰውሒ ዒይባ ብዲህሳስ ዝተረኸቡ ዒይነታት ፃህያይ (ጣብያ ዒይባ)  

ኣምዏ 

መዲፇ ጣልያን ዴንግለ 

ዕሾኽ ብሩ 
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መጠቃለሊ 
ኣብ ዝተፇላለየ ካባቢታት ኢትዮጵያን ትግራይን (ማእኸል ምርምር ሕርሻ ኣላማጣ) ኣብ 
ምልማዕ ሰውሒ ኣትኪሩ ዝተሰርሑ ስራሕትን ዝተረኸቡ ውፅኢታትን ዝምልከት ካብዚ 
ንታሕቲ ቀሪቦም ዘለዉ ሰዯቓታት ምርኣይ ይካኣል እዩ። ካብቲ ሰዯቓ ንምርዲእ ከም 
ዝካኣል እቶም ዝተፇላላዩ ዝተማሐየሹ ናይ ሰውሒ መፍራያይነት ክውስኹ ዝኽእሉ 
ቴክኖሎጅታት ካብቲ ልማዲዊ ኣታሓሕዛን ኣጠቃቅማን ሰውሒ ዝሐሹ/ ዝበለፁ ምኻኖም 
እዩ (ሰዯቓ 13-17)። 

ሰዯቓ 13. ዯረቕ መኖ (ኩንታል/ሄክታር) ኣብ መንጎ ዝተኸለለን ዘይተኸለለን ሰውሒ  
ሜላ ኣተሓሕዛ ሰውሒ ዯረቕ መኖ (ኩ.ል/ሄ.ር) ብልጫ (%) 
ዝተኸለለ/ዝተሓዝአ 17.5-23 179.47-247.91 
ዘይተኸለለ/ዘይተሓዝአ 5.03-8.23 
 

ሰዯቓ 14. ፅልዋፃዕዲ መዯበርያ ኣብ መፍራይነት ሰውሒ 
መጠን ፃዕዲ መዯበርያ (ኪ/ግ) ዯረቅ ዴርቋ ምህርቲ (ኩ.ል/ሄ.ር) ብልጫ (%) 
0 16  87.5-150 
75 26  
150 40  
 

ሰዯቓ 15. ፅዕንቶ ፃዕዲ መዯበርያ ኣብ መፍራይነት ሰውሒ  
መጠን ማዲባርያ (ኪ/ግ) ዯረቕ ዴርቋ ምህርቲ 

(ኩ.ል/ሄ.ር) 
ብልጫ (%) መብርሂ 

0 17.5-23.1 97.14-122.51 ኣብ ናይ ምርምር 
ሰውሒ ዝተሰርሐ 150  34.5-51.4 

ፃዕዲ መዯበርያ (150 ኪሎ 
ግራም/ሄክታር) ምጥቃም 

42.7  45.73 ኣብ ናይ ሓረስቶት 
ሰውሒ ዝተሰርሐ 

ናይ ሓረስታይ ኣተሓሕዛን 
ኣጠቓቕማን 

29.3  

 

ሰዯቓ 16. ፅዕንቶ ባህላዊ ዴኩዑ ኣብ መፍራይነት ሰውሒ 
ሜላ ኣተሓሕዛ ሰውሒ ዯረቅ ዴርቋ ምህርቲ 

(ኩ.ል/ሄ.ር) 
ብልጫ (%) መብርሂ 

ዴኹዑ ዝተገበረሉ 31.7- 41.53 103.21-104.99 ኣብ ናይ ምርምር 
ሰውሒ ዝተሰርሐ ዴኹዑ ዘይተገበረሉ 15.6- 20.26 

ዴኹዑ (5 ቶን/ሄክታር) 
ምጥቃም 

38.7 32.08 ኣብ ናይ 
ሓረስቶት ሰውሒ 
ዝተሰርሐ ናይ ሓረስታይ 

ኣተሓሕዛን 
ኣጠቓቕማን 

29.6 
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ሰዯቓ 17. ውፅኢታት መኖ ብብተና ምዝራእ ኣብ መፍራይነት ሰውሒ 
ሜላ ምምሕያሽ ሰውሒ ምህርቲዯረቅ ዴርቋ 

(ኩ.ል/ሄ.ር) 
ብልጫ (%) መብርሂ 

መኖ ጓያ (Vicia sativa) 
ዝተዘርአ ሰውሒ 

39.6 92.23 ኣብ ናይ ምርምር 
ሰውሒ ዝተሰርሐ  

መኖ ዘይተዘርአ ሰውሒ 20.6 
መኖ ጓያ (Vicia sativa) 
ዝተዘርአ ሰውሒ 

34.3 17.06 ኣብ ናይ 
ሓረስቶት ሰውሒ 
ዝተሰርሐ  ናይ ሓረስታይ 

ኣተሓሕዛን ኣጠቓቕማን 
29.3 
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ስእላዊ መግለፂ  

ኣብ ዯቡባዊ ዞባ ትግራይ ኣብ ናይ ሓረስቶት ሰውሒ ምትእትታው ዝተመሓየሹ ናይ ሰውሒ 
ቴክኖሎጅታት ዘርኢ ስእላዊ መግለፂ ካብዚ ንታሕቲ ቀሪቡ ኣሎ (ስእሊ 11-17)፡፡ 

 
ስእሊ 10. ምንም ዒይነት ቴክኖሎጂ ዘይተገበረሉ (ፀጋማይ)፤ ፃዕዯ መዯበርያ ዝተገበረሉ 

ሰውሒ (የማናይ) 

 
ስእሊ 11. መኖ ጓያ ዝተዘርኦ ሰውሒ 

 
ስእሊ 12. ብስዱ ጋህፂ ዝብላዕ ሰውሒ (ፀጋማይ)፤ ብምዕፃዴ (ብመልክዕ ዴርቋ) ዝተተሓዘ 

ሰውሒ (የማናይ) 
ስእ  
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ስእሊ 13. ዝተዒፀዯ ዴረቋ ተጠቀምቲ እንትከፊፇሉ 
 

 

  
ስእሊ 14. ዐዯት ሰሪሕካ ምርኣይ ብዛዕባ ሜላ ምምሕያሽ ኣጠቓቕማ ሰውሒ እንትካየዴ 

(ጣብያ ዒይባ፣ ወረዲ እምባኣላጀ፣ 2012 ዒ/ም) 

 

ስእሊ 15. ዋዕላ ምክክር መዴረክ ብዛዕባ ሜላ ምምሕያሽ ኣጠቓቕማ ሰውሒ ምስ 
መዲርግቲ ኣካላት እንትካየዴ (ከተማ ማይጨው፣ 2012 ዒ/ም) 
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