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መእተዊ 

    ምርባሕ ዯርሆ ኣብ ውሽጡ ብዙሓት ዘርፌታት ዝሓዘ ሞያ እዩ፡፡ 

ከከም ናይቲ መፌረያይ ዯርሆ ዴላት ዒላትን መጠንን ክፇሊሇ ይኽእሌ፡፡ 

ብተሇምድ ኣብ ሃገርና ኣብ ገጠር ዝርከብ ክፊሌ ሕ/ሰብ ይውሓዴ ይብዛሕ 

ዯርሆ ናይ ምርባሕ ሌምዱ ኣሇዎ፡፡ ከምዚ ዒይነት ናይ ዯርሆ ርባሕታ 

መብዛሕቲኡ ግዜ ናይ ከባቢ ዒላት ዯርሁ ብምጥቃም ብውሑዲት ዯርሆ 

ዝካየዴ እዩ፡፡ እዚ ዒይነት ሜሊ ምርባሕ ኣብ ገጠር ጥራሕ ዘይኮነስ 

ብወሳናይ መሌክዐ ኣብ ከተማ እውን ዝካየዴ እዩ፡፡ ብኸምዚ ዒይነት 

ዝካየዴ ሜሊ ምርባሕ ዯርሆ ምንም ዒይነት ተወሳኺ ቀሇብ ከይተወሃበን 

እተን ዯርሁ ንሰውነተን ዘዴሌየን ቀሇብን ማይን ኣሊሉሸን ወይ ፃሕቲረን 

ዒርሰን ዝንከባኸባለ ሜሊ እዩ፡፡ እዚ ዴማ ካብ ባዕልም ወይ ከዒ ካብ 

ኢዴ ናብ ኣፌ ሓሉፈ ናብ ዕዲጋ ዝቐርብ መጠን ስጋ ይኹን እንቋቑሖ 

ብጣዕሚ ውሑዴ እዩ፡፡ 

       ናይ ዯርሆ ርባሕታ ከም ዒብዪ ናይ እቶት ፌሌፌሌ ኮይኑ ንክውዕሌ 

እንተዯኣ ተዯሌዩ ምርባሕ ዯርሆ ከም ሓዯ ኣትራፉ ናይ ስራሕ ዘፇር 

ክውሰዴ ይግባእ፡፡ ኣብዚ ሐዚ እዋን ካብ ብዙሓት ሃገራት ዒሇም ሓሉፈ 

ኣብ ሃገርና ኢትዮዽያ ውን ብዘመናዊ ናይ ዕዲጋ ስርዒትን መርሆታትን 

ዝተመስረተ ምርባሕ ዯርሆ እናተኻየዯ ይርከብ፡፡ በዚ መሰረት ኣብ 

ዝማዕበለ ዒዴታት ብዒመት ብሚሌዮናት ዝቑፀራ ናይ ስጋ ዒላት ዯርሆን 

ብኣማኢት ኣሻሕት ዝቑፀራ ናይ እንቁሊሉሕ መውዯቕቲ ዒላት ዯርሁ 

ዘራብሕለ ኩነታት ብሰፉሑ ይርአ ኣል፡፡ ብተመሳሳሉ ኣብ ሃገርና 

ኢትዮዽያ ውን እንተኾነ ኣብዚ ዙርያ ፅቡቓት ስራሕቲ እናተሰርሑ 



መሓሪ ከበዯ፣ ሹሙየ በሊይ 2010 ዒ/ም                                                                        

ዘመናዊ ሜሊ ምርባሕ ዯርሆ  2 
 

ይርከቡ። ብፌሊይ ዴማ ኣብ ዙርያ ኣዱስ ኣበባ ዝርከባ ከተማታት ኣብዚ 

ሐዚ እዋን  ስራሕ ምርባሕ ዯርሆ ብመሌክዕ ኢንደስትሪ ኣብ ዝካየዯለ 

ዯረጃ ይርከብ። ስሇዚ እዚ ዘፇር ሕርሻ እዞም ዝስዕቡ ረብሓታት 

ኣሇውዎ፡፡ 

 ምርባሕ ዯርሆ ኣብ ከተማ ይኹን ገጠር ይካየዴ፡፡ 

 ኣብ መነባብሮ ሕ/ሰብ ማሕበራውን ቁጠባውን ዝዒዘዘ እጃም 

ኣሇዎ፡፡ 

 ከም ፌሌፌሌ እቶት፣ ንምግብነት፣ ስራሕ ዕዴሌ ወዘተ ኣብ 

ምፌጣር ዒብይ ግዯ ይፃወት፡፡ 

 

ዯርሁ ካብ ካሌኦት እንስሳታት ፌሌይ ዘብሇን 

 ብዘይ ዘርኢ ወዱ ተባዕታይ እንቋቑሖ ክህባ ምኽኣሇን፡፡ ይኹን 

ዴኣምበር ንምርባሕ ግን ኣይውዕሌን 

 ሓንቲ ዯርሆ ብዙሕ እንቋቑሖ ክተውዴቕ ምኽኣሊ። እዚ ዴማ 

ብሓዯ ግዜ ብዙሓት ጨቓውቲ ክንረክብ ምኽኣሌናን 

ንምምሕያሽ ቀሉሌ ምዃኑን፡፡ 

 ኣብ ክንዱ ምውሊዴ እንቋቑሖ እተውዴቕ ምዃና 

 ብሰብ ሰራሕ ማሽን ዝጭጭሓ ምዃነን 

 ሓፂር ናይ ምርባሕ ግዜ ምህሊወን (short generation 

interval) 

 ካብ ሰውነተን ዘየዴሌዩ ነገራት ንምውጋዴ ይኹን ፆታዊ ረኽቢ 

ዝፌጠር ብክልካ ጥራሕ ምዃኑ ወዘተ 
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 ኣብ ክንዱ ፀግሪ ክንቲት ምህሊው 

 አብ ክንዱ ስኒ መንቆር ምህሊው 

 ኣብ ክንዱ ከሽዏ ጫንጭራ (ጠሓኒቶ) እዚ ኣካሌ እዚ ዴማ 

ጥረምረን ሑፃ መሰሌ ምግብታትን ንምጥሓን ይጠቅም 

ካብዚ ቐፂልም ዘሇው ነጥብታት ዘመናውን ኣትራፌን ምርባሕ ዯርሆ 

ንምምስራት ወይ ንምክያዴ ዘበረታትዐ ምኽንያታት እዮም። 

 ምርባሕ ዯርሆ ብውስን መጠን ምጅማር ይካኣሌ። እቲ 

ርባሕታ ናይ ግዴን ሰፉሕ መሬት ስሇዘይዯሉ 4 ሜትር ብ4 

ሜትር ኣብ ዝኾነ ሰፇር ክሰብ 50 ዯርሆ ምርባሕ ይካኣሌ። 

 ምርባሕ ዯርሆ ምስ ዝተፇሊሇየ ኩነታት ኣየር ፀባይ 

ኣጠዒዑምኻ ምክያዴ ይካኣሌ። 

 ምርባሕ ዯርሆ ኣብ ዝኾነ ወቕቲ ዝስራሕ ዒይነት ስራሕ 

ስሇዝኾነ ዒመት ሙለእ ምህርትን ኣታውን ምርካብ ይካኣሌ። 

 ምርባሕ ዯርሆ ምስ ካሌኦት ናይ ርባሕታ ስራሕቲ እንትነፃፀር 

ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ዕዲጋ ዝቐርብ ምህርቲ ምርካብ ይካኣሌ። 

ንኣብነት፣ ዘመናዊ ናይ ስጋ ዒላት ዯርሆ ካብ ክሌተ ወርሒ 

ብዝነኣሰ ግዜ (45 መዒሌታት) ናብ ዕዲጋ ምቕራብ ዝካኣሌ 

እንትኸውን፤ ዘመናዊ ናይ እንቋቑሖ መውዯቕቲ ዒላት ዯርሆ 

ዴማ ካብ ሓሙሽተን ፇረቓን ወርሒ ጀሚረን ብተኸታታሉ 

እንቋቑሖ ይህባ።  

 ዯርሁ መብዛሕቲኡ ግዜ ብቐጥታ ንዯቂ ሰባት ምግብነት 

ክውዕለ ዘይኽእለ ንጥረ ነገራት ብዝሓሸ ብቕዒት ናብ ዝሇዒሇ 
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ዋጋ ዘሇዎን ንሰብ ምግብነት ብጣዕሚ ጠቓሚ ናብ ዝኾነ 

ምህርቲ ናይ ምቕያር ተኽእል ኣሇወን፡፡ 

 ዯርሁ ርባሕታ ምስ ካሌኦት እንስሳት ርባሕታ እትወዲዯር 

ንምጅማር ትሑት ገንዘብ ዝሓትት እትኸውን ኣብ ሓፂር ግዘ 

ዴማ ወፃኢኻ ዝመሌስ ዘፇር ስራሕ እዩ። 

 ብውሑዴ ሓይሉ ሰብ ክስራሕ ዝኽእሌ ዒይነት ስራሕ እዩ፡፡ 

 ናይ ዯርሆ ፌታን ካብ ካሌኦት እንስሳት ብዝሓሸ መሌክዐ 

ንመዲበርያነት ይጠቅም። ብተወሳኺ ፌታን ዯርሆ ፅቡቕ ናይ 

ሃናፂ ሰውነት ወይ ኘሮቲን ትሕዝቶ (CP 39-43%) ስሇ 

ዘሇዎ ኣብ ሃገርና ኢትዮዽያ ውን እንተኾነ ከም ቀሇብ ከፌትን 

ጠሇ በጊዕን እናኾነ ይርከብ። ፌታን ዯርሆ ኣብ ዯቡብ 

ምብራቕ ኤስያ ኣብ ሆረየታትን ካሌኦት ዕቋራት ማይን 

ንዝካየዴ ምርባሕ ዒሳ ቀንዱ ፌሌፌሌ ቀሇብ ኮይኑ ይርከብ። 

 ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንምጉዕዒዝ ትሑት ገንዘብ የዴሉ፡፡ 

ይኹን ዲኣምበር ሌክዕ ከምተን ካሌኦት ምርባሕ እንስሳት ምርባሕ ዯርሆ 

ውን ምስቲ ስራሕ ዝተተሓሓዙ ፀገማት አሇውዎ። ካብዚኦም ውሽጢ፤ 

 ዯርሁ ብተፇጥሮአን ብዝተፇሊሇዩ ሕማማት ብቐሉለ ዝጥቅዒ 

እንስሳት ብምዃነን ዝሇዒሇ ጥንቃቐ ይሓትት። እቲ ሕማም 

እንተተረኣየ እውን እቲ ሕማም ንምቁፅፃር ወፃእን ክትትሌን 

ይዯሉ፡፡ 
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 ካብ ዯርሆ ዝርከቡ ውፅኢታት  እንቋቑሖን ስጋን ብቐሉለ ኣብ 

ሓፂር ግዜ  ዝበሊሸዉ ብምዃኖም ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ዕዲጋ 

ክቐርቡ ይግባእ። 
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ምዕራፌ ሓዯ፤ ሜሊ ምርባሕ ዯርሆ ኣብ ኢትዮጵያ 

 

1.1. ሌማዲዊ  ሜሊ  ምርባሕ  ዯርሆ  

      ሌማዲዊ ወይ ከዒ ባህሊዊ ሜሊ ምርባሕ ዯርሆ ኣብ ሃገርና ኢትዮዽያ 

ብተሇምድ ኣብ ገጠር ከባቢ ንዕሇታዊ ምግብነትን ዝተወሰነ ኣታዊ 

ንምርካብ ተባሂለ ብውሑዲት ናይ ከባቢ ዒላት ዯርሆ ዝግበር ምርባሕ 

እዩ። እዚ ዒይነት ምርባሕ ዯርሆ ንትርፉ ተባሂለ ከም ዒንዱ ፌርያት 

እንተይኮነስ ከም ተወሳኺ እቶት ተገይሩ ዝውሰዴ ብምዃኑ ብዙሕ 

ትኹረት ኣይተውሃቦን። እተን ዯርሁ ብዘይ ምንም ተወሳኺ ቀሇብን 

ሕክምናን ባዕሇን ፌሒረን ወይ ፃሕቲረን ዝነብራለ ኩነታት እዩ። ይኹን 

ዯኣምበር ብዘይ ምንም ተወሳኺ ቀሇብ ውፅኢት ምፅባይ ግና ዘይሕሰብ 

እዩ። ብተወሳኺ ውን ፌሒረን ወይ ፃሕቲረን ዝረኽብኦ ቀሇብ ጠጠው 

ኢሇን ንክኸዲ ካብ ምግባር ሓሉፈ ውፅኢት ንክህባ ዘግብር ኣይኮነን። 

ስሇዚ እነፌርየን ዯርሁ ንዕብየተንን ምህርቲ ንምሃብን እንተኾይኑ ከም 

ማንም እንስሳ እኹሌ ማይን ቀሇብን ክቐርበሇን ኣሇዎ። ከምዚ ዒይነት 

ምርባሕ ዯርሆ ብዘይ ምንም ዒይነት ቁፅፅር ካብ ቦታ ናብ ቦታ ከም ዴሊየን 

ስሇ ዝንቀሳቐሳ ምስ ካሌኦት ዯርሆ ናይ ምርኻብ ዕዴሇን ውን ዝሇዒሇ ስሇ 

ዝኾነ ብቐሉለ ንሕማም ይጋሇፃ። ኣብዚ ብኣብነት ዝግሇፅ ኣብ ሕዴሕዴ 

ሓረስታይ ሃገርና ዝካየዴ ዘል ሜሊ ምርባሕ ዯርሆ እዩ። 
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1.2.  ሓውሲ  ዘመናዊ  ሜሊ  ምርባሕ  ዯርሆ  

     እዙ ዒይነት ሜሊ ምርባሕ ዯርሆ ዘመናዊ ከብል ዝኽእሌ ረቛሒታት 

ብዝተወሰነ መሌክዐ ኣማሉኡ ዝሓዘ እዩ። ከም ኣብነት ንምጥቃስ 

ዝተመሓየሸ ሜሊ ኣተሓሓዛ ዘሇዎ፣ ሙሩፃት ዒላት ዯርሁ (ክሌቲኣዊ ወይ 

መውዯቖ) ዝሓዘ እንትኸውን እቲ ዋና ዕሊምኡ ዴማ ትርፉ መሰረት ዝገበረ 

እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ውን ብዝተወሰነ መሌክዐ ክትባት ዝጥቀም፣ 

መመገቢ፣ ማይ መስተዪ፣ መውዯቒ እንቛቑሖ ኣካቲቱ ዝሓዘ እዩ። እቲ 

ዝስራሕ ሰፇር መሕዯርን መውዏሌን ዝሓዘ ኮይኑ ብስሌኪ መሳሉ ነገር 

(wire mesh) ዝተሓፀረ እዩ። መብዛሕቲኡ ግዜ ካብ 50 ክሳብ 500 

ዝተመሓየሻ ዒላት ዯርሁ ይጥቀም። ካብ ሃገር ናብ ሃገር ስሇዝፇሊሇ 

ብዒዴና ዯረጃ ክርአ እንከል ዴማ ሓዯ መራሒ ስዴራ ካብ 50-200 

ዝተመሓየሻ ዒላት ዯርሁ ይሕዝ። ከምዚ ዒይነት ምርባሕ ዯርሆ ኣብ 

ብዙሓት ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ትግራይ ዝተሇመዯ እናኾነ 

ይመፅእ ኣል። እዙይ ዴማ ናብ ዘመናዊ ምርባሕ ዯርሆ ከም መሰጋገሪ 

ብምጥቃም ብዙሕ ተሞክሮታትን ሌምዴታትን ብምቕሳም እቲ ስራሕ 

ቀሉሌ ይገብሮ። 

1.3. ዘመናዊ  ሜሊ  ምርባሕ  ዯርሆ 

      ኣብ ሃገርና ኢትዮዽያ ዝተፇሊሇዩ ዝተመሓየሹ ናይ ሰጋን እንቋቑሖን 

ዒላታት ዯርሁ ንምጥቃም ንንግዱ ዕሊማ መሰረት ተገይሩ ዝተመስረቱ 

ርባሕታታት ብዝተወሳነ መሌክዐ እናተስፊሕፌሑ ይርከቡ። መቐሇ 

ምርባሕ ዯርሆ ወይ ኢትዮ ቺክ ከም ኣብነት ምጥቃስ ይካኣሌ። ኣብ ከባቢ 

ዯብረዘይቲ ዴማ ብዝሓሸ መሌክዐ እናተሰፊሕፌሐ ይርከብ። እዚ ሜሊ 
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ዝተምሃረ ሓይሉ ሰብ፣ ዘመናዊ ዝኾነ መሳርሒ፣ ዝሓሸ ግሌጋልት ጥዕና፣ 

ዝሓሸ መንበሪ ገዛ ወዘተ ኣማሉኡ ዝሓዘ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ዝሓሸ 

ትርፉ ንምርካብ ዕዲጋ ተኮር ምህርቲ የፌሪ። ከምቲ ኣብ ሊዕሉ ዝተጠቐሰ 

ካብ ሃገር ናብ ሃገር ዘል ሜሊ ኣረባብሓ ክፇሊሇይ ዝኽእሌ እኳ እንተኾነ 

ከም ሃገርና ክንሪኦ ከሇና ግን ዘመናዊ ሜሊ ምርባሕ ዯርሆ ዝብሃሌ ሓዯ 

መራሒ ስዴራ ወይ ሓዯ ናይ ዯርሆ ርባሕታ ( poultry farm) ሌዕሉ 

200 ዝተመሓየሻ ናይ እንቋቑሖ ወይ ናይ ስጋ ዒላት ዯርሁ ( 

Specilalized improved chicken Breed) ኣብ ገሇ ሃገራት ክዒ 

ሌዕሉ 500 ዯርሆ ዝሓዘ እዩ። 

1.3.1. ኣጀማምራ  ሜሊ  ዘመናዊ  ምርባሕ  ዯርሆ  አብ  ሃገርና 

       ኣብ ሃገርና ኢትዮዽያ ዝተመሓየሻ ዒላት ዯርሁን ኣተሓሕዛን 

ዝተኣታተወለ ቕዴም ኢለ ብሚስዮናውያን ኣቢለ እኳ እንተኾነ ብዕሉ 

ዝተጀመረለ ግን ብ 1953 ዒ.ም.ፇ እዩ። እዚ ዴማ ኮላጅ ሕርሻ ኣሇማያ 

(ናይ ልሚ ዩኒቨርስቲ ሃሮማያ)፣ ኮላጅ ሕርሻ ጅማ ከምኡ ውን ናይ 

ምርምር ጣብያታት ከምኒ ጅማ፣ ኣሇማያን ዯብረዘይትን ምምስራት 

ተታሒዙ እዩ። ብ1953 ዒ.ም.ፇ ኣርባዕተ ናይ ወፃኢ ዒላት ዯርሁ ማሇት 

ውን ሮዴ ኣይሊዴ ሬዴ፣ ኣውስትራልኘ፣ ኒውሃምሻየርን ኃይት ላግሆርን 

ዝተብሃሊ ካብ ኬንያ፣ ዳንማርክን ኣሜሪካን ናብ ጅማን ኣሇማያን ንሙከራ 

ክኣተዋ ተገይሩ። ዝተፇሊሇዩ ፇተነታት ዴሕሪ ምክያዴ ኣብ ክሌቲኦም ናይ 

ምርምር ጣብያታት ከምኡ ውን ካብ 1965 ዒ.ም.ፇ ጀሚሩ ዴማ ኣብ 

ዯብረዘይቲ ምርምር ጣብያ እተን ዒላት ዯርሁ ብብዝሓት እናተራብሓ 

ምክፌፊሌ ተጀሚሩ። እዘን መንግስታዊ ትካሊት ዯርሁ ናብ ተጠቀምቲ 
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ካብ ምክፌፊሌ ሓሉፈ ብዛዕባ ዝተመሓየሸ ሜሊ ኣረባብሓ ማሇት ውን 

ኣሰራርሓ ሰፇር፣ ኣመጋግባ፣ ኣተሓሕዛ ወዘተ ሞያዊ ስሌጠናን ናይ 

ኤክስቴሽን ስራሕትን እናሃባ መፂኦን ኣብዚ ሐዚ ዘሇናለ ዯረጃ በፂሕና 

ንርከብ። 

1.3.1.1. ዝተመሓየሻ  ዒላታት  ዯርሁን  ባህርያተንን  

       ኣብ ዝሓሇፇ 100ን 150 ዒመታት ብዒሇም ዯረጃ ዝተፇሊሇዩ ናይ 

ዯርሁ ዒላታት ብዙሕ ምምሕያሽ ተገይሩሇን እዩ። ካብዚኦም ውሽጢ 

ውሑዲት ጥራሕ ንዘመናዊ ምርባሕ ጥቕሚ ክውዕሊ ክኢሇን። ንንግዱ 

ዕሊማ ኣብ ዝተመሰረቱ ናይ መጀመርያ ናይ ዯርሆ ርባሕታ ቦታታት 

ውሽጢ ኣብ ጥቕሚ ይውዕሊ ዝነበራ ናይ ዯርሁ ዒላት ሓዯ ዒይነት ዒላት 

ጥራሕ ነይረን። በብግዚኡ ናይ ዒላት ምምሕያሽ ስራሕ እናተሰረሐ እዘን 

ዝተፇሊሇያ ዒላት ምህርቲ ኣብ ምምሕያሽ ዘተኮረ ነይሩ። ዴሕሪ ግዜ ግን 

እዘን ዝተፇሊሇያ ዒላት ብተፇጥራዊ ይኹን ሰብ ሰራሕ ብምዴቓሌ 

ብምህርቲ ውፅኢታውነት ዯረጃ ካብ ሓዯ ዒይነት ዒላት ዝተመሓየሻ 

ዴቓሊታት ኣብ ምፌራይ ዘተኮረ እናኾነ መፂኡ እዩ። ካብዚ ዒይነት ስራሕ 

ብዝተፇሊሇየ መሌክዐ ንእንቋቑሖን ስጋን ምህርቲ ዝውዕሊ ዝሇዒሇ ምህርቲ 

ዝህባ ሰብ ሰራሕ (synthetic) ዒላታት ተፇጢረን።  ኣብዚ ሕዚ ግዜ 

ንንግዱ ዕሊማ ኣብ ዝተመሰረቱ ዘመናዊ ርባሕታ ብበዝሒ ዝርከባ ዒላታት 

እዘን ሰብ ሰራሕ ዯርሁ እየን። እዘን ዒላታት ብምዴቓሌ ናብ ተጠቀምቲ 

ዘቕርቡ ከምኒ ኣውሮፓ፣ ኣሜሪካ፣ ብራዚሌን እስራኤሌን ኣብ ዝርከቡ 

ዒበይቲ ኩባንያታት እዮም። 
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       እዞም ዝተፇሇጡ ዒበይቲ ናይ ምርባሕ ዯርሆ ትካሊት ብእንቋቑሖ 

መሌክዕ፣ ናይ ሓዯ መዒሌትን ኣዳታትን ናብ ተጠቀምቲ የከፊፌለ። ናይ 

ሃገርና ዯርሁ መርባሕቲ ኣካሊት መብዛሕቲኡ ግዜ ዱቓሊ ዒላት ዯርሁ 

ዝረኽብወን ወይ ዘምፅእወን ካብ ሆሊንዴ፣ ጀርመን፣ ኬንያን ካሌኦትን 

እዮም። ኣብ ሃገርና ዘሇው ኣብ ምርባሕ ዯርሆ ዝተዋፇሩ መንግስታዊ 

ይኹኑ ዘይመንግስታዊ ትካሊት ምስቶም ኣብ ሊዕሉ ዝተጠቐሱ ሃገራት 

ከም ወኪሌ ብምዃን እዘን ዱቓሊታት ዯርሁ ናብ ተጠቀምቲ የስፊሕፌሑ 

ነይሮም። ይኹን ዲኣምበር እዘን ትካሊት እዚአን ናይ ባዕሇን ዝኾነ ናይ 

ምዴቓሌ ስራሕቲ ኣይነበረንን። እዘን ዒላት ዯርሁ እዚአን ዴማ ንሓዯ 

ዒመት እንቋቑሖ ንምፌራይ ወይ ዴማ ናይ ስጋ ዒላት እንተኾይነን ኣዕቢኻ 

ንምሕራዴ እንተዘይኮኑ እንቋቑሖ ኣፇሌፉሌካ ወይ ኣጫጪሕኻ ቀፃሌነት 

ብዘሇዎ ናይ ምርባሕ ዯርሁ ስራሕ ኣይተሰረሐን። እዙይ ከዒ ቐፃሌነት 

ዘሇዎ ስራሕ ኣይኮነን።  

ስሇዚ ኣብ ዯርሆ ዘል ሃፌቲ ብዝግባእ ንምጥቃም ኣብ ሃገርና ዘሇዋ 

ብለፃት ዒላት ዯርሁ ብምስብሳብን ዒርሰ ብዒርሰን መረፃ ብምክያዴን 

ብምዴቓሌን ዝተመሓሻ ዒላት ዯርሁ ምፌጣር ይካኣሌ እዩ። ሃገርና 

ኢትዮጵያ ውን ኣብ ዯርሆ ዘል ሃፌቲ ትኹረት ተገይሩ እተተሰሪሑ 

ሓዯሽቲ ዒላት ብምፌጣር ካብ ባዕሌና ሓሉፈ ንካሌኦት ሃገራት ምክፌፊሌ 

ትኽእሌ እያ፡፡ ኣብ ምምሕያሽ ሆሮ ዝተብሃሇ ዒላት ዯርሆ ብዯብረዘይቲ 

ሕርሻ ምርምር ዝካየዴ ዘል ስራሕ ሓዯ ፅቡቕ ጅማሮ እዩ፡፡ 
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1.3.1.2.  ሜሊ  ኣመራርፃ  ዒላትን  ምፌሊይ  ውፅኢታማን  ዯርሁ 

ምምራፅ ዒላት ዯርሁ፣ ውፅኢታማ ዯርሁ ርባሕታ ንምክያዴ ውፅኢት 

ዘሇዎ ዒላት ምምራፅ ወሳኒ እዩ፡፡ ብተወሳኺ ትሑት ውፅኢት ዘሇዎ ዒላት 

እንስሳ ሒዝካ ስራሕ ምጅማር ክንዱ እቲ ዝተዯሇየ ኣመጋግባ፣ ኣተሓሕዛን 

ክንክንን፣ ጥዕና ወዘተ እናሃሇወካ እቲ ዝተዯሇየ ውፅኢት ኣብ ሓፂር ግዜ 

ክርከብ ኣይካኣሌን፡፡ ስሇዚ ሜሊ አመራርፃ ዒላት እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት 

ተሓሳቢ ክገብር ይግባእ፡፡ 

ሀ. ዕሊማ ርባሕታ፣ ናይ እንቋቑሖ፣ ስጋ ወይ ክሌቲኡ ክኸውን ይኽእሌ፡፡ 

ስሇዚ ዕሊማኻ ከማሌኣ ዝኽእሊ ዒላት  ምምራፅ የዴሉ፡፡  

ሇ. ምስ ከባቢ ምሌማዴ (Adaptability) ፣ እቲ ዝተመረፀ ዒላት ኣብቲ 

ከባቢ ምስ ዘል ኣተሓሕዛን ኣመጋግባን ክሊመዴ ዝኽእሌ ምዃኑን ካብ 

ካሌኦት ተሞክሮ ምውሳዴን ወሳኒ እዩ። 

ሐ. ፌሌፌሌፌ ዒላት (Sources) ፣ 

 ኣበይ ክርከባ ከም ዝኽእሊ ምፅናዕ፣ዘዴሉ ወፃኢ፣ ዝወስድ ግዜ፡፡ 

 እቲ ዝርከባለ ቦታ ዘል ናይ ጥዕና ኩነታት ምፅናዕ፡፡ 

 ካብቲ ዝተመረፀ ዒላት ካብ መንጎኦም ብለፅ ዝኾነ ምምራፅ 

ወሳኒ እዩ፡፡ ኣዴሊዪ ዘይኮነ ዴማ ምውጋዴ፡፡ 

1.4. ዒላታት ዯርሆ 

1.4.1. ናይ ከባቢ ዒላት ዯርሆ 

     ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ ዝርከባ ዒላታት ዯርሆ ብዘሇወን ናይ ሰውነት 

መጠን፣ ሕብሪ፣ ዝህብኦ ምህርትን ካብተን ናብ ሃገርና ዝተኣታተዋ 
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ዒላታት ዯርሆ ዝተፇሇያ እየን። ብፅንዒት ዯረጃ ኣብ ሃገርና ብፌሊይ ዴማ 

ኣብ ክሌሌና ዘሇዋ ዒላታት ዯርሆ ዘል መረዲእታ ውሱን እዩ። ስሇዚ እዘን 

ዯርሁ ዝህብኦ ምፌርትን ባህርያተንን ብስፌሓት ክፅናዕ ዘሇዎ ጉዲይ ኮይኑ 

ክሳብ ሐዚ ዘል መረዲእታ ግን ዝህብኦ ምህርቲ ከምዚ ዝስዕብ ይኸውን።  

1.4.1.1. ውፅኢት ምህርቲ እንቁሊሉሕን ስጋን  

     ኣብ ሃገርና ዘሇው ትካሊት ምርምርን ዩኒቨርስታትን ኣብ ዘካየዴዎ 

መፅናዕቲ ኣብ ሃገር ውሽጢ ዝርከባ ዒላታት ዯርሆ ብባህሊዊ ሜሊ 

ኣተሓሕዛ ብማእኸሊይ ሓንቲ ናይ ከባቢ ዯርሆ ካብ 30-60 እንቋቑሖ 

ብዒመት ተውዴቕ። ብዝተመሓየሸ ሜሊ ኣተሓሕዛን ኣመጋግባን ሓንቲ 

ዯርሆ ኣብ ዒመት ብማእኽሊይ ካብ 80-120 እንቋቑሖ ክተውዴቕ 

ትኽእሌ እያ ምስዙይ ብተወሳኺ ዴማ ዘውዴቕኦ መጠን ወይ ክብዴት 

እንቋቑሖ ትሑት እዩ። ናይ ሓዯ እንቋቑሖ ማእኸሊይ ክብዯት 40 ግራም 

እዩ። ይኹን ‘ምበር ናይ ሃገር ውሽጢ ዯርሁ ብዘመናዊ ሜሊ ኣተሓሕዛ 

ክነርብሕ እንተኺእሌና ካብተን ናይ ወፃኢ ዒዱ ዯርሁ ብዘይንእስ ምህርቲ 

እንቋቑሖ፣ ስጋ፣ ብዝዒበየ ዴማ ዝተሓተ ሞት ይህሌወን። 

     ኣብ ዩንቨርስቲ ሃረማያ፣ ኮላጅ ሕርሻ ወሊይታ ሶድ፣ ዩኒበርስቲ ሃዋሳ 

ወዘተ ኣብ ዝተኻየደ መፅናዕታዊ ፅሑፊት ነዚ ሓሳብ እዚ ብመፅናዕቲ 

ይዴግፌዎ። ስሇዚ እቲ ዒብዪ መፌትሕን ቀፃሌነት ዘሇዎን ኣብ ሃገርና ዘሇዋ 

ዝተፇሊሇያ ዒላት ዯርሆ ብምስብሳብን መረፃ ብምክያዴን ከምኡ ዴማ 

ካብተን ዝተመረፃ ዯርሁ ክዲቐሊ ብምግባር ሕማም ዝፃወራ፣ ምስ ከባቢ 

ዝስመዕመዒ፣ ዝሓሸ ምህርቲ እንቋቑሖን ስጋን ክህባ ዝኽእሊ፣ ፇጣን ዝኾነ 

ዕቤት ዘሪኣ ዒላት ምፌጣር ይካኣሌ እዩ። እዙይ ሜሊ ምምሕያሽ ዒላት 
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ዯርሆ ዴማ ብዝተወሰነ መሌክዐ ማእኸሌ ምርምር ሕርሻ ዯብረዘይቲ ኣብ 

ሆሮ ዒላት ዯርሆ ብዘካየዴዎ ምርምር ዘበረታትዕ ውፅኢት ተረኺቡ እዩ። 

እዙይ ከዒ ኣብ ሃገርና ናይ መጀመርያ ናይ ምርምር ውፅኢት እዩ።  

     እዘን ዝተመሓየሻ ናይ ከባቢ ዒላት ዯርሆ ኣብ ዒመት ብማእኸሊይ 

ብዝተመሓየሸ ሜሊ ኣተሓሕዛን ኣመጋግባን ካብ 60 ናብ 172 እንቋቑሖ 

ካብ ሓንቲ ዯርሆ እንትዒቢ ክብዯት እንቋቑሖ ዴማ ብማኸሊይ 50 ግራም 

ይምዘን። እዙይ ዴማ ዴሕሪ 8ይ ትውሌዱ ዝተረኸበ ውፅኢት እዩ፡፡ 

ይኹን እምበር ምንም ዒይነት ምምሕያሽ ዘይተገበረሇን ኣብ ዞባታት 

ምብራቕን ዴቡብ ምብራቕን ትግራይ ዝርከባ ዯርሁ ኣብ ዝተኻየዯ 

መፅናዕቲ ዴማ ሓንቲ ናይ ከባቢ ዒላት ዯርሆ ኣብ ዒመት ብማእኸሊይ 

ክሳብ 94 እንቋቑሖ እንትህብ ክብዯት እንቋቑሖ ዴማ ብማእኸሊይ 44 

ግራም እዩ፡፡ ብተወሳኺ ክብዯት ሓንቲ/ሓዯ ኣንሰተይትን ተባዕታይን 

ሌዕሉ 5 ውሒ ዕዴመ ዯርሆ ብቕዯም ሰዒብ ብማእኸሊይ 1.18ን 1.34 

ኪል ግራም ይምዘኑ።  

     ስሇዚ ምስ ሕለፊት መፅናዕትታት እንትነፃፀር ኣብ ክሌቲአን ዞባታት 

ኣብ ዝተኻየዯ መፅናዕቲ ዝተረኸበ ውፅኢት ዘበረታትዕን ኣብ ዯርሆ 

ዝፌጠር ዘል ግንዛበ ይዒቢ ከም ዘል ኣመሊኻቲ እዩ። ይኹን ዲኣምበር 

ምስተን ዝተመሓየሻ ናይ ወፃኢ ዒላት ዯርሆ ክወዲዯራ እንከሇዋ አዕርየን 

ዝተሓተ ምህርቲ እናሃባ እየን ዘሇዋ። ንኣብነት፣ ኣብ ኮኮክ ዒላት ዯርሆ 

ዝተኻየዯ መፅናዕቲ እንተወሲዴና ምህርቲ እንቁሊሉሕ ካብ 180-240 

ካብ ዯርሆ ዝርከብ እንትኾን ክብዯት እንቁሊሉሕ ዴማ 52.5 ግራም እዩ፡፡ 

ማእኸሊይ ክብዯት ተባዕታይ ዯርሆ (ኩኩናይ) 2470 ግራም፣ መውዯቒት 
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ዯርሆ ዴማ 1600 ግራም ትምዘን እያ። ዝተፇሊሇዩ መፅናዕትታት ከም 

ዝሕብርዎ ሓዯ ናይ ዒዱ ዯርሆ ኩኩናይ ኣብ 6 ወርሒ ዕዴመ 1.4 ኪ.ግ 

እንትምዘን ኣንስተይቲ ዯርሆ ዴማ ከባቢ 1.2 ኪ.ግ ትምዘን፡፡ ኣብዚ 

ዕዴመ እዚ እንተተሓሪደ ክብሊዕ ዝኽእሌ መጠን ስጋ ዴማ ናብ 560 

ግራም ይኸውን፡፡  

 

ስእሉ 1: ናይ ከባቢ ዒላት ዯርሁ 
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1.4.2. ናይ እንቁሊሉሕ ዒላት ዯርሆ 

        እዘን ዒላት እዚአን ምህርቲ እንቁሊሉሕ ንምርካብ ዝራብሓ 

ዒላታት ዯርሆ እየን፡፡ መብዛሕትኡ ግዜ ክብዯተን ካብ 1-2 ኪ/ግ ዝምዘና 

እንትኾና ቀሇሌቲ፣ ዘይሓቃን፣ ከምኡ ውን ዯቀቕቲ እየን፡፡ ዝበሌዕኦ 

ምግቢ ኣብ ክንዱ ንወሰኽ ክብዯት ንምህርቲ እንቁሊሉሕ ዝጥቀማለ 

ኮይነን ኣብ ዒመት ካብ 250-300 እንቁሊሉሕ ይህባ፡፡ ብተወሳኺ እዘን 

ዯርሁ ምህርቲ እንቁሊሉሕ ምውዲቕ እንተቋርፃ ክብሌዒ ይኽእሊ እየን፡፡ 

እቲ እንቋቑሖ ንምርባሕ እንተተዯሌዩ ሓዯ ተባዕታይ ንዒሰርተ ኣንስትዮ 

(1:10) እኹሌ እዩ። እቲ እንቋቑሖ ንምግብነት ዝውዕሌ እንተኾይኑ ግን 

ተባዕታይ ዯርሆ ስሇዘየዴሉ እቲ ተባዕታይ ብምውጋዴ ናይ ቀሇብ ወፃኢ 

ምቕናስ ንኽእሌ ኢና። ዯርሁ ሰሇስተ ዒመታት እንቋቑሖ ከውዴቓ ይኽእሊ 

እየን፡፡ ነገር ግን ውፅኢታዊ ናይ ዯርሆ ርባሕታ ንምክያዴ ሓንቲ ዯርሆ 

ኣብ ርብሓታ ክትፀንሐለ ዝግብኣ ግዜ ክሳብ 18 ኣዋርሕ ኣብ ዘል ዕዴመ 

እዩ፡፡ ሓንቲ ዯርሆ ብማእኸሊይ ኣብ 22 ሰሙናት ( 5 ወርሕን ፇረቓን) 

ኣብ ዘል ዕዴመ እንቋቑሖ ምውዲቕ ትጅምር:: ይኹን እምበር ዒላት 

ዯርሆ፣ ኩነታት ጥዕና፣ ሜሊ ኣመጋግባን ኣተሓሕዛን ቀሌጢፇን ወይ 

ዘንጊዏን ንኸውዴቓ ዒብዪ ምኽንያት እዩ። እንቋቑሖ ምውዲቕ ካብ 

ዝጀመረትለ ግዜ ካብ 32-35 ሰሙናት ኣብ ዘል ዕዴመ ዝሇዒሇ ምህርቲ 

እንቋቑሖ ትህብ ይኹንምበር ካብዚ ዕዴመ እዚ ንዴሓር እትህቦ ምህርቲ 

እንቋቑሖ እናቐነሰ ይኸይዴ፡፡ እዚ ናይ ምህርቲ እንቋቑሖ ብ 3 ዯረጃ 

ተኸፉለ ክርአ ይኽእሌ፡፡ 
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ዯረጃ 1፡ ካብ 22-42 ኣብ ዘል 20 ሰሙናት 

 ምህርቲ እንቋቑሖ ካብ 0-85% ዝውስኻለ ግዜ እዩ 

 ዕቤታ ስሇዘይወዯአት ክብዯት ሰውነታ ትውስኽ 

 እተውዴቖ ክብዯት እንቋቑሖ ይውስኽ (38-60 ግራም)፡፡ 

ዯረጃ 2፡ ካብ 43-62 ሰሙናት ኣብ ዘል ዕዴመ ምህርቲ እንቋቑሖ ናብ 

65% ይቕንስ፡፡ 

ዯረጃ 3፡ 63-72 ሰሙናት ኣብ ዘል ዕዴመ ምህርቲ እንቋቑሖ ትሕቲ 

65% እናወረዯ ይኸይዴ፡፡ ስሇዚ ንሓዯ ዒመት እንቋቑሖ ምስሃባ ምቕያር 

ማሇት እውን ንምግብነት ወይ ንመሸጣ ምውዒሌ ወሳኒ እዩ፡፡  

1.4.2.1. መጠንን በዝሕን እንቋቑሖ ዝቕንሱ ነገራት 

2. ዒላት ዯርሆ፡ መጠንን ምህርትን እንቋቑሖ ኣብ ዒላት ዯርሆ 

ዝተዯረኸ እዩ፡፡ 

3. ቀሇብ፡ ዘይተመጣጠነ ቀሇብ ዝምገባ ዯርሁ መጠንን ምህርትን 

እንቋቑሖ ይቕንስ፡፡ እንቋቑሖ ዘውዴቓ ዯርሁ ቀሇብ ኣብ 

ዝዯሌያለ እዋን ክረኽባ ኣሇወን፡፡ እኹሌ መመገቢ ቦታ ውን 

ክህሌወን ይግባእ፡፡  

4. ማይ፡ እኹሌ ናይ ማይ ኣቕርቦት እንዴሕር ዘየሇ ወይ ዴማ እቲ 

ዝቐርብ ማይ ብጣዕሚ ሙውቕ፣ ዝሑሌ ወይ ረሳሕ እንተኾይኑ 

ዝወስዴኦ መጠን ማይ ይቕንሳ፡፡ እዙይ ዴማ ክወስዴኦ ዝኽእሊ 
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መጠን ቀሇብ ዒብዪ ፅዕንቶ ስሇዘሇዎ መጠንን በዝሕን እንቋቑሖ 

ውን ብኡ ሌክዕ ይቕንስ፡፡ 

5. ኣብ ቀሇብ ዘል መጠን ሃናፂ  ሰውነት፡ ንዯርሆ ዝቐርብ ቀሇብ 

ትሕዝትኡ ትሕቲ 15% ሃናፂ ሰውነት (crude protein) 

እንተኾይኑ መጠን እንቋቑሖ ይቕንስ፡፡ በተሇይ ኣብ ገዛና ምጥን 

ኣብ እነዲሌወለ እዋን ትኹረት ክወሃቦ ይግባእ፡፡ 

6.  መጠን ሙቐት ዝነብራለ ገዛ፡ ኣብ ሓያሌ ሙቐት ግዜ ዯርሆ 

ዝወስዴኦ መጠን ቀሇብ ስሇዝቕንሳ ብኡኡ ሌክዕ መጠን 

እንቋቑሖ ይቕንስ፡፡ ስሇዚ ሙቐት እቲ ገዛ ዝቕንሰለ ሜሊ 

ምፌጣር ወይ እኹሌ ኣየር ክኣትው ምግባር ኣዴሊዪ እዩ፡፡ 

7. ሕማም፡ ዝተፇሊሇዩ ዒይነት ሕማማት ዯርሆ ክወስዴኦ ዝኽእሊ 

መጠን ቀሇብ ፅዕንቶ ስሇ ዘሇዎ ዘውዴቕኦ በዝሕን መጠንን 

እንቋቑሖ ይቕንስ፡፡ 

8. ዕዴመ፡ ዕዴሚአን ካብ 20-26 ሰሙናት ዝኾና ዯርሁ ዘውዴቕኦ 

መጠን እንቋቑሖ ምስ ዕዴሚአን ካብ 40-50 ሰሙናት ዝገበራ 

እንትነፃፀር ዝነኣሰ እዩ፡፡ ዕዴሚአን ከበቢ ሓዯ ዒመት እንትኾና 

ገዚፌ እንቋቑሖ የውዴቓ፡፡ ብኣንፃሩ ዴማ ዕዴመ እናወሰኻ 

እንትኸዲ መጠን እንቋቑሖ ይቕንስ፡፡ 

9. ኣተሓሕዛ እንቋቑሖ፡ ሓንቲ ዯርሆ እንቋቑሖ ምስ ኣውዯቐት ኣብ 

ዝሑሌ ቦታ ክቕመጥ ኣሇዎ (10
o
c)፡፡ እንተዘይኮይኑ ግን 

ብመሌክዕ ትነት ብዙሕ ፇሳሲ ስሇዝወፅእ ክብዯት እንቋቑሖ 

ቀሌጢፈ ይቕንስ፡፡ ዘይክጭጫሕ ውን ይኽእሌ፡፡ 
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ስእሉ 2: ናይ እንቁሊሉሕ ዒላታት ዯርሁ 

 

1.4.3. ናይ ስጋ ዒላት ዯርሆ 

      እዘን ዯርሁ ፇጣን ዕብየት ዘሇወን እንትኸውን ካብ 42-56 

መዒሌታት ዕዴመ ዴማ ናብ ዕዲጋ ወይ ማሕረዱ ክበፅሓ ይኽእሊ፡፡ 

መብዛሕትኡ ግዜ ዝተመሓየሸ ክንክንን ኣመጋግባን ስሇዘዴሌየን ኣብ 

ከተማን ሓውሲ ከተማን ዝራብሓ ዒላታት ዯርሁ እየን፡፡ ዕዴመአን ናብ 

ዕዲጋ ወይ ማሕረዱ እንትበፅሓ ክብዯተን ካብ 2 ኪል ግራም ንሊዕሉ 

ይኸውን፡፡ ብተወሳኺ እዘን ዒላታት ዯርሆ ኣይሓቑፊን ከመኡ ዴማ 

ኣይጫጭሓን፡፡  

ዋይትላግ ሆርን (white leghorn) ፊዮሚ (Fayomi) 
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ስእሉ 3፡ ኮብ500 ዝበሃሌ ናይ ስጋ ዒላት ዯርሁ 

 

1.4.4. ናይ ስጋን እንቁሊሉሕን ዒላታት ዯርሁ (ክሌቲኣዊ) 

     እዘን ዒላታት ንምህርቲ ስጋን እንቁሊሉሕን ዝራብሓ እየን፡፡ ብዋናነት 

ናይዘን ዒላት ተባዕትዮ ምስ ባፅሑ ማሇት እውን ዕዴመኦም ሌዕሉ 15 

ሰሙናት እንትኾኑ ናብ ዕዲጋ ዝቐርቡ ኮይኖም እተን ኣንስትዮ ግን 

ንምህርቲ እንቁሊሉሕ ምጥቃም ይከኣሌ፡፡ ይኹን እምበር እተን ኣንስትዮ 

እውን እንተኾና ምህርተን ምስ ወዴኣ ናብ ዕዲጋ ምቕራብ ይከኣሌ፡፡ 

መብዛሕትኡ ግዜ ናይዘን ዒላት እንቁሊሉሕ ዝጫጫሕ እንትኸውን ዲርጋ 

መብዛሕትአን ግን ናይ ምሕቛፌ ባህሪ የብሇንን፡፡ ስሇዚ ኣብ ገጠር ዝርከቡ 

ኣርባሕቲ ዯርሆ ንምሕቛፌ እንትሓስቡ ናይ ከባቢ ዯርሆ ምግዛእ 

ከዴሌዮም ይኸውን፡፡ ናይ መብራህቲ ግሌጋልት ዘሇዎም ከባብታት ግን 

ሰብ ሰራሕ መጫጭሒ ማሽን (incubator) ብምጥቃም ብሓዯ ግዜ 

ኣማኢት ወይ ኣሸሓት ጨቓውቲ ምፌሌፊሌ ይክኣሌ።  
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     ክሌቲኣዊ ዒላት ዯርሆ ብሓረስታይ ዯረጃ ወይ ሓውሲ ዘመናዊ 

ንዝካየዴ ሜሊ ምርባሕ ዯርሆ ኣዋፃእነት ኣሇወን። ናይ ምፅሕታር ተኽእል 

ስሇዘሇወንን ኣብ ትሑት ሜሊ ኣተሓሕዛ ምህርቲ እንቛቑሖ ክህባ ዝኽእሊን 

ኣብ መወዲእታ ዴማ ንሕርድ ወይ ንመሸጣ ዝውዕሊ ሙሩፃት ዒላት 

እየን። ንኣብነት ኣብዚ ስእሉ ዘሇዋ ዒላት ዯርሆ ኮኮክን ክሮይሇርን ዝብሃሊ 

ዒላት ኮይነን ኣብ ክሌቲኣዊ ዝምዯባ እየን። ኮኮክ ዒላት ዯርሁ መበቆሇን 

ኣብ ዯቡብ ኣፌሪካ ኮይነን ካብ ሰሇስተ ዒላታት (Black Australorp, 

White Leghorn and Bared Plymouth Rock) ዝተዲቐሊ እየን። 

እዘን ዒላት እዚአን ኣብዚ ሐዚ እዋን ዯብረዘይቲ ሕርሻ ምርምርን 

ኢንሰቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይን ብምትሕብባር ኣብ ክሌሌና 

ምርምር ተኻይደሇን ብሓረስታይ ዯረጃ ተቐባሌነት ረኺበን 

እናተስፊሕፌሓ ይርከባ። ኣብ ካሌኦት ክሌሊት ሃገርና ውን ብሰፉሑ 

እናተኣታተዋ ይርከባ።  

     እዘን ናይ ወፃኢ ዒላት እዚአን ካብተን ካሌኦት ናይ ወፃኢ ዒላት 

ፌሌይ ዘብሇን ብዝተወሰነ መሌክዐ ሌክዕ ከምተን ናይ ከባቢና ዒላት 

ዯርሆ ናይ ምሕቛፌ ባህሪ (broody behavior) አሇወን። ኣብዚ ከም 

ስትራተጂን መጠቓሇሉ ሓሳብን ክትሓዝ ዘሇዎ ኣብ ዘይተማሌአ ናይ 

ሕክምና ግሌጋልት፣ ኣመጋግባ፣ ሰፇር ዯርሆን ውሕዴ ክእሇትን ሌምዱ 

ምርባሕ ዯርሁን ሒዝካ ብዘን ክሌቲኣዊ ዒላት ዯርሆ ምርባሕ ምጅማሩ 

ኣማረፂ ዘይብለ ጉዲይ እዩ። እዞም ፀገማት እዚኦም ኣስተኻኺሌና ናብ 

ዘመናዊ ሜሊ ምርባሕ ዯርሆ ክንሰጋገር እንተሇና ግን መውዯቕቲ ዒላት 

(layers)፣ ናይ ስጋ ዒላት (broilers) ወይ ክሌቲአዊ (dual) ብምሓዝ 

ምርባሕ ዯርሆ ክንሰርሕ ንኽእሌ ኢና።  
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ስእሉ 4: ክሌቲኣዊ ዒላት ዯርሁ 

 

1.5 ስርዒተ-ምርባሕ ዯርሁ (chicken reproductive 

system) 

      ዯርሆ እንቋቑሖ እተውዴቕ ንዝተወሰነ መዒሌቲ እያ።  ዴሕሪ  ሓዯ  

መዒሌቲ  ወይ  ካብኡ  ንሊዕሉ  ዕረፌቲ  ምስ  ገበረት  እንዯገና  ምውዲቕ  

ትጅምር። ስርዒት  ኣካሌ  ምርባሕ  ዯርሆ  ኣብ  ክሌተ ይምቀሌ ። 

 

መውዯቒትን ኩኲናይን ኮኮክ ዒላት ዯርሆ 

ኩኲናይን መውዯቒትን ኩሮይሇር ዒላት ዯርሆ 
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1. ማህዯር  እንቋቑሖ (Ovary)   

2. ሻንበቖ ማህፀን (Oviduct) እዮም።    

1.5.1. ማህዯር እንቋቑሖ (ovary)  

     እንቋቑሖ ኣብ ማህዯር እንቋቑሖ ትፌጠር። ኣብ ሸንብቆ ማህፀን ዘሇዉ 

ፅክታት ፇሰስቲ ነገራት ብምፌሌፊሌ እቲ ቅርፉት  እንቋቑሖ ፃዕዲ ፇሳሲ 

ዝኾነ ክፊሌ (Albumen) እንቋቑሖ ክፌጠር ይገብር። ኣስኳሌ እንቋቑሖ 

ተፇጢራ ክሳብ እትወዴቕ  ካብ 25- 26 ሰዒት የዴሉያ። ሓንቲ እንቋቑሖ 

ምስ ወዯቐት ዴሕሪ ሓዯ ሰዒት ምፌጣር ካሌአይቲ እንቋቑሖ ይጅምር። 

ስርዒት ምርባሕ ሓንቲ ዯርሆ ምስ ብርሃን ፀሓይ ዒብዪ ምትእስሳር ኣሇዎ 

ብፌሊይ በዝሒ ሰዒት/ብርሃን ፀሓይ። እንቋቑሖ ዝፌጠር ኣብቲ ምህሊው 

ህሌው ኩነታት ብርሃን ፀሓይ (Normal daylight) እዩ። ዴሕሪ ሰዒት 

9 ናይ ቀትሪ እንቋቑሖ ኣይፌጠርን)። እዙይ ንምንታይ እዩ እንተይሉና 

ኣብ ኩሇን ኣዕዋፊት ዯርሆ ውን ሓዊሱ ፀጋማይ ማህዯር እንቋቑሖን 

ሻንበቆ ማህፀንን ጥራሕ እዮም ተግባራዊ ስርሖም ዝፌፅሙ። ዋሇእኳ 

ዯርሆ ክሌተ ማህዯረ እንቋቑሖ (የማንን ፀጋምን) ክፊሊት እንተሃሇውዋ 

ኣብቲ ፀጋማይ ክፊሌ ዘል እንቋቑሖ ጥራሕ እዩ ዝዒቢ። ኣብቲ የማናይ 

ክፌሉ ማህዯር እንቋቑሖ ዘል እንቋቑሖ ዕብየቱ ከይወዴአ ይተርፌ። ስሇዚ 

ናይ ሓንቲ ዯርሆ የማናይ ክፊሌ ማህዯር እንቋቑሖ  ምህሊው ትርጉም 

የብለን ማሇት እዩ። 

      ብርሃን (light) ኣብ ምርባሕ ዴርሁ ማሇት ውን ኣብ ምህርቲ 

እንቋቑሖ፣ ዕብየት፣ ምውሳዴ ቀሇብ (feed intake)፣ ባህርያት፣ ጥዕናን 
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ካሌኦት ፌዚካሊዊ ንጥፇታትን ንምክንዋን ዒብዪ ተራ ኣሇዎ። ብርሃን 

ብተፇጥራውን ሰብ ሰራሕን ምርካብ ይካኣሌ እዩ። ኣዴሊይነት ብርሃን 

ብዒላት ዯርሁ ክፇሊሇ ይኽእሌ እዩ። እዙይ ዴማ ብንውሓት ብርሃን 

(day length) ይፇሊሇ። ንኣብነት ሓንቲ መውዯቒት ዯርሆ ኣብ ሓዯ 

መዒሌቲ ካብ 11-16 ሰዒት ብርሃን ክትረክብ ይግባእ። ኣብ ክሉ ቅናት 

ምዴሪ (equatorial region) ዝርከባ ሃገራት  ሙለእ ዒመት ማሇት 

ሇይትን ቀትርን ማዕረ 12 ሰዒት ስሇ ዝኾነ ተወሳኺ  ሰብ ስራሕ ብርሃን 

ዘይከዴሉ ይኽእሌ። ኩልም ብርሃን ዒይነታት ማሇት ውን ሰማያዊ፣ 

ቖፃሌ፣ ብጫ-ኣራንሺ ከምኡ ውን ቀይሕ ብርሃን ይጥቀማ እየን። ይኹን 

ዲምበር ኩልም ብርሃን ዒይነታት ብማዕረ መጠን ኣይጥቀማን። ዝሌዒሇ 

ጉሌበት ዘሇዎ ቀይሕ ሕብሪ (longer wavelength) ግቡእ ፆታዊ ግብረ 

መሌሲ ንክህባ ይሕግዝ። ምኽንያቱ ዴማ ብዘሇዎ ሓይሉ ብሓንጎሌ 

(skull/brain) ገይሩ ብቐሉለ ኣብ ረቲና (extra-retinal receptors) 

ሰሇ ዝበፅሕ እዩ። 

     ንናይ ስጋ ዒላት ዯርሁ ክንርኢ ከሇና ዴማ  ዝሓሸ ቀሇብ ንምውሳዴን 

ፇጣን ዕብየት ንምምፃእን ካብ ናይ መውዯቖ  ዒላት ዯርሁ ዘዴሉ ብርሃን 

ብምውሳኽ ካብ 23 ክሳብ 24 ስዒታት የዴሉ። ካብዚ ብተወሳኺ ነዊሕ 

ብርሃን ምጥቃም ካብ ሃንዯበተኛ ሞት፣ ኣእጋረን ንክጥንክርን ካሌኦት 

ሕማማትን ንምክሌኻሌ ይሕግዝ።   

    ሓንቲ ኣንስተይቲ ጫጩት ክትፌጠር እንከሊ ሙለእ ዝኾነ አካሌ 

ማህዯር እንቋቑሖ ሒዛ ትፌጠር። ይኹን ዯኣምበር ኣካሊዊ መጠን ዕብየታ 

(sexual maturity) ክሳብ እትጅምር መጠኑ ብጣዕሚ ንእሽተይ እዩ። 
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ሓንቲ ጫጩት ክትጭጫሕ እንከሊ ኣብ ማህዯር እንቋቑሖ ብዒሰርተ 

ኣሸሓት ዝቑፀሩ ዘይማዕበለ እንቋቑሖ ይፌጠሩ። ዒብዮም እንቋቑሖ 

ኮይኖም ዝወዴቑ ግን ብጣዕሚ ውሐዲት እዮም። ኣብ ከይዱ ምፌጣር 

እንቋቑሖ ብጣዕሚ ብዙሓት ዘይማዕበለ ዯቀቕቲ እንቋቑሖታት ናብ 

ሻምበቆ ማህፀን ይወርደ። ሕዴሕዴ እንቋቑሖ (ovum) ብቬንተሊይን 

ዝተብሃሇ ረቂቕ ሽፊን ዝተኸበበ እዩ። እቲ ዯቂቕ እንቋቑሖ እናማዕበሇ 

ክኸይዴ እንከል ኣሰኳሌ እውን ይዒቢ። ሕብሪ ኣስኳሌ እንቋቑሖ ዝውሰን 

እታ ዴርሆ ብእትምገቦ ዒይነት ቀሇብ እዩ። ሰሇዚ እታ ዯርሆ ብጫ ሕብሪ 

(zanthophyls) ዘሇዎም ዒይነት ቀሇብ እንተመጊብናየን ዯሚቕ ሕብሪ 

ወይ ህስስ ዝበሇ ብጫ ሕብሪ ዘሇዎ ኣስኳሌ እንቋቑሖ ምርካብ ይካኣሌ። 

ንኣብነት ብጫ ሕብሪ ዘሇዎ ምሸባሕርን ሓምሇዋይ ሕብሪ ዘሇዎም 

ተኽሌታትን እንተመጊብናየን ዯሚቕ ብጫ ሕብሪ ዘሇዎ ኣስኳሌ እንቋቑሖ 

ምርካብ ይካኣሌ። ብኣንፃሩ ዴማ ፃዕዯ ምሸባሕሪ፣ ምሸሊ፣ ስንዲይን ዲጉሻን 

እንተመጊብናየን  ህስሰ ዝበሇ ብጫ ሕብሪ ዘሇዎ ኣስኳሌ እንቋቑሖ 

ንረክብ። 

1.5.2. ሸምበቆ ማህፀን (Oviduct) 

      እዙ ኣካሌ ስርዒተ-ምርባሕ ዯርሆ እዚ ካብ ማህዯር እንቋቑሖ 

ዝመፀት ዘይማዕበሇት እንቋቑሖ ተቐቢለ ክሳብ እንቋቑሖ  ኾይና እትወፅእ 

ዝፀንሐለ ቦታ እዩ። እዛ እንቋቑሖ እዚኣ ዘርኢ ወዱ ተባዕታይ ዝረኸበት 

ክትከውን ትኽእሌ ወይ ዴማ ዘይረኸበት ‘ውን ክትከውን ትኽእሌ። 

ሸምበቆ ማህፀን ሓሙሽተ ክፊሊት ኣሇውዎ። ንሳቶም ‘ውን፤ 
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1. ኢንፇንዱቡሇም (infundibulum ) 

2. ማግነም (Magnum )  

3. ኢስመስ (Isthmus ) 

4. ማህፀን (shell gland or uterus )   

5. ብሌዕቲ ( vagina ) እዮም። 

1. ኢንፇንዱቡሇም (Infundibulum): ናይ መጀመርያ ክፊሌ ሸምበቆ 

ማህፀን ኢንፇንዱቡሇም እዩ። ንውሓቱ ካብ 7.62 ክሳብ 10.16 ሳ/ሜ 

ይኸውን። ካብ ማህዯር እንቋቑሖ ዝወፀት እንቋቑሖ ይቕበሌ። ኣስኳሌ 

እንቋቑሖ ን 15 - 17 ዯቒቓ  ኣብዚ ትፀንሕ። ኣብዚ ቦታ እዚ ወህዯት 

ዘርኢ ወዱ ተባዕታይን ጓሌ ኣንስተይትን ይፌፀም። 

2. ማግነም  ( Magnum ): እቲ ካብ ኢንፇንዱቡሇም ቀፂለ ዘል ኮይኑ 

ንውሓቱ  33.02  ሳ/ሜ እዩ። ኣስኳሌ እንቋቑሖ ን 3 ሰዒታት ዝኣክሌ 

ኣብዚ ትፀንሕ።  መብዛሕቲኡ ፃዕዲ ፇሳሲ እንቋቑሖ (Albumen) ኣብዚ 

ክፊሌ ሸምበቖ ማህፀን ይፌጠር። 

3. ኢስመስ (Isthmus): ዯጋውን ውሽጣውን ሽፊን እንቋቑሖ ዝስራሓለ 

\ዝፌጠረለ ክፊሌ ሽምበቖ ማህፀን እዩ። እታ ዝዒበየት እንቋቑሖ ን 75 

ዯቓይቕ ኣብዚ ቦታ እዚ ትፀንሕ። 

4. ማህፀን (Shell gland or Uterus): ንውሓቱ ካብ 10.16-

12.70 ሳ/ሜ ይኸውን ሙለእ ቅርፉት እንቋቑሖ ውን ኣብዚ  ይስራሕ። 

እዚ ሽፊን እንቋቑሖ ካብ ካሌሽየም ካርቦኔት (CaCO3) ወይ ኖራ 
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ዝተብሃሇ ማዕዴን ዝተሰርሐ  እዩ።  ናይ ዯርሆ  ኣካሌ ኣብ ሰውነታ ዘል 

መጠን ካሌሽየም ክንቀሳቐስ ብምግባር ሽፊን እንቋቑሖ ብካሌሽየም 

ማዕቢለ ክስራሕ ይግበር። ዯርሆ ኣርብዒን ሸውዒተን ሚኢታዊ (47%) 

ናይ ሰውነታ መጠን ካሌሽየም ንሽፊን እንቋቑሖ መስርሒ ትጥቀመለ። 

እቲ ዝተረፇ  53 ሚኢታዊ ካብ ቀሇብ ክትረክብ ይግባእ። እታ እንቋቑሖ 

ኣብዚ ክፊሌ ሸምበቆ ማህፀን ን 20 ሰዒታት ዝኣክሌ ትፀንሕ። ኣብ 

መወዲእታ 5 ሰዒታት እቲ ዘዴሉ ሕብሪ እንቋቑሖ ትሕዝ። 

5. ብሌዕቲ  (vagina)፡ እቲ ናይ መወዲእታ ክፊሌ ሻምበቆ ማህፀን ኮይኑ 

ንውሓቱ ዴማ 10.16-12.70 ሳ/ሜ እዩ። ብሌዕቲ ዯርሆ እንቋቋሖ ካብ 

ማህፀን ተሸኪሙ ናብ ክልካ (cloaca) ዘብፅሕ ዯኣምበር ኣብ ምስራሕ 

እንቋቑሖ (egg formation) ምንም ዒይነት ግዯ የብለን። ብሌዕቲ ዯርሆ 

ካብ ዝተፇሊሇየ ጅማውቲ ዝተሰርሐ ኮይኑ እንቋቑሖ ካብቲ ናይታ ዯርሆ 

ኣካሌ ዯፉኡ ንምወፃእ ይጠቅም። እንቋቑሖ ኣብ ኣፌ ብሌዕቲ ምስ በፅሐ 

ኣንፇቱ ብምቕያር በቲ ሰፉሕ ክፊለ ቐዱሙ ይወፅእ። ኣብ መንጎ ማህፀንን 

ብሌዕትን ዘል መራኸቢ ዕምቆት ዘሇዎ ፅኪ (deep gland) ዘርኢ ወዱ 

ተባዕታይ ንምኽዛን ይጠቅም። ኣብዚ ዘርኢ መኸዘኒ ፅኪ (sperm host 

gland) ዴማ ካብ 10-14 መዒሌቲ ይፀንሕ። ኣብ ኣዕዋፌ እቲ ፌሌይ 

ዝበሇ ባህሪ ዘርኢ ወዱ ተባዕታይ በቲ ሌሙዴ ናይ ሰዉነተን ረስኒ ብሂወት 

ናይ ምፅናሕ ባህሪ ዘሇዎ ምዃኑ እዩ። 
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ስእሉ 5፡ ስርዒተ-ምርባሕ ዯርሁ 

1.6. ውህዯት (Fertilization)  

    ረኽቢ ዘርኢ ወዱ ተባዕታይን ጓሌ ኣንስተይትን ውህዯት ይፌጠር። 

ብዴሕሪ እዚ ዘርኢ ዘሇዋ እንቋቑሖ (fertile egg) ትፌጠር። ይኹን 

ዲኣምበር ዯርሆ ዘርኢ ወዱ ተባዕታይ ዋሊ እንተዘይረኸበት እንቋቑሖ 

ምውዲቕ ትኽእሌ እያ። እዚ እንቋቑሖ እዚ ግን ውህዯት ዘይፇጠረ 

ስሇዝኾነ ሂወታዊ ነገር ክፇጥር ኣይኽእሌን። ከምዚ ዒይነት እንቋቑሖ 

ንብሌዑ ወይ ንምግብነት ጥራሕ ንጥቀመለ። ምስታ ውህዯት ዝፇጠረት 

እንቋቑሖ እንትነፃፀር ቀሌጢፈ ዝበሊሸው ውን ኣይኮነን። ምኽንያቱ ዴማ 

ሂወት ክሰርዕ ስሇ ዘይኽእሌ እዩ። ክሌተ ዒይነት ሜሊ ምዴቓሌ ኣሇዉ። 

ማህዯር እንቋቑሖ 
    ሻንምበቆ ማህፀን 

ማህፀን 

 ብሌዕቲ 
ማግነም 

ኢስመስ 

(ካብ 18-26 ሰዒት) 

   (ዘርኢ መኽዘኒ ይጠቅም) 
ኣሌቡሚን ዝስራሕለን ዝኽዘነለን (ካብ 2-3 

ሰዒት) 

 

ክሌቲኡቅርፉ

ት ዝስራሓለ 

(2-3 ሰዒት) 

ኢንፇደብሇም (ውህዯት 

ዝፌጠረለ 

ካብ 15-30 ዯቒቓ 

ክልካ (Cloaca) 

ኮልን (Colon) 

ዯቀቕቲ እንቋቑሖ 

(follicles) 

 



መሓሪ ከበዯ፣ ሹሙየ በሊይ 2010 ዒ/ም                                                                        

ዘመናዊ ሜሊ ምርባሕ ዯርሆ  28 
 

ንሳቶም ውን ተፇጥራዊን (natural mating) ሰብ ሰራሕን (Artificial 

fertilization or insemination) ምዴቓሌ ይባሃለ። 

1.6.1. ተፇጥራዊ ምዴቓሌ  

    እዙ ዒይነት ምዴቓሌ ብዘይ ምንም ሓገዝ ዯቂ ሰባት ብዴሌየት እቲ 

ተባዕታይን ጓሌ ኣንስተይትን ዝፌፀም ውህዯት እዩ። ረኽቢ ምሰተፇፀመ 

እቲ ዘርኢ ወዱ ተባዕታይ ኣብ ክልካ (cloaca) እታ ጓሌ ኣንስተይቲ 

ይኽዘን። ነዚ እውን እዩ ክልካ ዘርኢ መኸዘኒ ፅኪ (Sperm host 

gland) እናተባህሇ ዝፅዋዕ። ኣብ ሓዯ ረኽቢ ናብ ከባቢ 200 ሚሌዮን 

ዋህዮታት (sperm cells) ኣብ ክልካ እታ ጓሌ ኣንስተይቲ ይኽዘኑ። 

ተዯጋጋሚ ዝኾነ ረኽቢ ጓሌ ኣንስተይትን ወዱ ተባዕታይን ክህሌው 

እንከል ኩለ ግዜ ብዙሓት ሂዎት ዘሇዎም ዘርእታት (viable sperm 

cells) ኣብቲ ክልካ ይህሌው። ሌዕሌ ክብሌ ከም ዝተገሇፀ ካብ ካሌኦት 

እንስሳታት ፌሌይ ዘብል ነገር ኣብ ኣዕዋፌ ዘርኢ ወዱ ተባዕታይ ንንውሕ 

ዝበሇ መዒሌቲ (10-14) ብሂዎት ናይ ምፅናሕ ተኽእል ስሇ ዘሇዎ እዩ። 

እዙይ ዝኾነለ ምኽንያት ዴማ ኣብታ ኣንስተይቲ ዯርሆ ዘርኢ ወዱ 

ተባዕታይ መኸዘኒ ፅክታት ሰሇ ዘሇዋ እዩ። እዞም ዝተኸዘኑ ዘርኢ ወዱ 

ተበዕታይ ብቐጥታ ናብ ኢንፇንዱቡሇም ብምጉዒዝ ወህዯት ይፇጥሩ። 

እዞም ዘርኢ መኸዘኒ ፅክታት ብምህሊዎም ዴማ እታ ዯርሆ ኩለ ግዜ 

ረኽቢ ምስ ኩኲናይ ኣየዴሌያን ማሇት እዩ። 
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1.6.2. ሰብ ሰራሕ ምዴቓሌ (Artificial insemination) 

    እዚ ሜሊ ምዴቓሌ ከምቲ ስሙ ዝሕብሮ ኢዴ ኣእታውነት ዯቂ ሰባት 

ሃሉይዎ ናይቲ ወዱ ተባዕታይ ዘርኢ ካብቲ ኩኲናይ ወሲዴካ መሳርሒ 

ተጠቒምካ ናብ ብሌዕቲ እታ ኣንስተይቲ ክኣትው ምግባር እዩ። ኣብ 

መብዛሕቲኡ ዘመናዊ ናይ ዯርሁ ምርባሕ ዝጥቀምለ ሜሊ ምርባሕ እቲ 

ተፇጥራዊ  ሜሊ ምዴቓሌ እዩ። ይኹን ዲኣምበር ኣብ ሓዯ ሓዯ ዘመናዊ 

ናይ ዯርሁ ርባሕታታት ምጥቃም ሰብ ሰራሕ ምዴቓሌ ውን እናተሇመዯ 

ይመፅእ ኣል። ሌዕሌ ክብሌ ከም ዝተገሇፀ ሰብ ሰራሕ ምዴቓሌ ማሇት 

ምትሕሌሊፌ ዘርኢ ወዱ ተባዕታይ ናብ ጓሌ ኣንስተይቲ ዘል ከይዱ እዩ::  

ኣብዚ ክሌተ ዯረጃታት ኣሇው። እቲ ቐዲማይ ዘርኢ ወዱ ተባዕታይ 

ምእካብ እንትኸውን እቲ ካሌኣይ ዴማ ምትሕሌሊፌ ዘርኢ ወዱ ተባዕታይ 

ናብ ጓሌ አንስተይቲ ይኸውን። ይኹን ዲኣምበር ዘርኢ ምስ ካሌኦት 

ፇሰስቲ ምሕዋስ (ንኣብነት ምስ ፀባ)፣ ኣብ ዛሕሉ ቦታ ምቕማጥ፣ እቲ 

ዘርኢ ክንዴየናይ ፅሩይ ምዃኑ ንምፌሊጥ ወዘተ ካሌኦት ተወሰኽቲ 

ስራሕቲ እዮም። 

1.6.2.1. ጥቕምታት ሰብ ሰራሕ ምዴቓሌ 

 ውሑዲት ኩኲናይ ንክህሌወካ ይሕግዝ። እዚ ዴማ ንሰራሕተኛ፣ 

ንቐሇብ፣ ንሕክምና ወዘተ ዝወፅእ ወፃኢ ይቕንስ፡፡ 

 ዒላት ኣብ ምምሕያሸ ዒብዪ እጃም ይህሌዎ። ንምዴቓሌ ክኾኑ 

ዝኽእለ ውሕዲትን ሙሩፃትን ዒላት ኩኲናይ ስሇ ዝትሓዝ፡፡ 
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 ገዚፌ ኩኲናይ ንዯቀቕቲ ዯርሁ ከጥቅዕ እንከል ክጎዴአን ይኽእሌ 

እዩ። ስሇዚ ሰብ ሰራሕ ምዴቓሌ ብምጥቃም እታ ኣንስተይቲ ዯርሆ 

ከይተጎዴአት እቲ ዝዴሇ ዘርኢ ምርካብ ይካኣሌ። 

 ሰብ ሰራሕ ምዴቓሌ ብትኽክሌ እንተተፇፂሙ ካብ ተፇጥራዊ ሜሊ 

ምዴቓሌ ብዝሓሸ መንገዱ ዝሇመዏ እንቋቑሖ (fertile egg) 

ይፌጠር። ኣብ ተፇጥራዊ ሜሊ ምዴቓሌ ሓዯ ግዜ ረኽቢ (mating) 

አብ ዝፌፀመለ እዋን ካብ 150-250 ሚሌዮን ዘርኢ ወዱ ተባዕታይ 

(sperm cells) ከውፅእ ይኽእሌ እዩ። ይኹን ዲምበር ኣብ መዒሌቲ 

ንብዙሓት  ዯርሁ ከጥቅዕ ይኽእሌ እዩ። ስሇዚ ተዯጋጋሚ ረኽቢ ኣብ 

ዝፌፅመለ ግዜ እቲ ዘርኢ ክውሕዴ ይኽእሌ፤ ብኽነት ዘርኢ ክህሌው 

ይኽእሌ ወይ ውን ገሇ ካብተን ዯርሁ ዘይበፅሐን ክህሌዋ ይኽእሊ 

እየን። እቲ ዘርኢ ብሰብ (Manual) ክእከብ እንተል ግን ብሓዯ ግዜ 

ክወፅእ ዝኽእሌ ዘርኢ ካብ 500-5000 ሚሌዮን (0.2-1.5 ሚሉ 

ሉትር) እዩ። ንኣብነት ኣብ ሰሙን 5 ግዜ እንእክብ እንተኾይንና 

5x2.5 ቢሌዮን= 12.5 ቢሌዮን ዘርኢ (sperm cells) ምርካብ 

ይካኣሌ። ብሰብ ሰራሕ ምዴቓሌ ኣብ ሓዯ ግዜ ንሓንቲ ዯርሆ 100 

ሚሌዮን ዝኾኑ ዘርኢታት (sperm cells) እንተሂብናያ እኹሌ እዩ። 

 ዒርሰ ምዴቓሌ ይቕንስ፡፡  
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ኣተኣኻኽባ ዘርኢ 

 እቲ ኩኲናይ ቅዴሚ ክሌተ ሰሙን ኣብ ኬጅ ክፀንሕ ኣሇዎ። ኣብቲ 

ኬጅ ምንባር ክሇምዴ ይግባእ። 

 እቲ ኩኲናይ እንተንኣሰ ንክሌተ ሰሙን ኣብ ሰሙን ሰሇስተ ግዜ 

ክስሌጥን ኣሇዎ። 

 ፅሩይ ዝኾነ ዘርኢ ንምእካብ እቲ መዒንከሩ (cloaca) ብዝግባእ 

ብፅሩይ ጨርቂ ክፀሪ ይግባእ።  

 እቲ ዘርኢ ምስ ፌታን ንከይሕወስ  ቅዴሚ ምግቢ ምምጋቡ ወይ 

ዴማ ምስተመገበ ዴሕሪ 3 ሰዒት ክእከብ ኣሇዎ። 

ዘዴሌዩ መሳርሕታት (Required equipment) 

 እቲ ኩኲናይ ንበይኑ ተፇሉዩ ክቕሇብ ይግባእ 

 ዘርኢ መአከቢ መሳርሒ (sperm collection tube) 

 ዘርኢ መኸዘኒ መሳርሒ 

 ንምትሕውዋስ ዝጠቅም ፇሳሲ ነገር (ንኣብነት ፀባ) 

 ዘርኢ መንፀጊ ወይመውሃቢ መርፌእ 

 ማይክሮስኮፕ/ ፅሬት እቲ ዘርኢ ንምግምጋም ወዘተ እዮም፡፡ 
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 ብዙሕ ዘርኢ ንምእካብ ኣብ ሰሙን ካብ 3-5 ግዜ ምእካብ ይካኣሌ። 

ሰሙን ሙለእ ውን ምእካብ ይካአሌ እዩ። ይኹን ዲኣምበር ዝወፅእ 

መጠን ግን ክቕንስ ይኽእሌ እዩ። 

 እቲ ዘርኢ ዝህብ ኩኲናይ ምስተፇሇየ ወይ ምስተፇሇጠ ቀጥ ኣቢሌካ 

ብምሓዝ ኣብ ሑቑኡን ጭርኡን ካብ 2-3 ግዜ ምዴራዝ 

(massaging) ካብኡ እቲ ጭርኡ ሓፌ ኣቢሌና ብምሓዝ ብዒብዪን 

ማእኸሊይ ኣፃብዕትን ብጥበብ ብምፅቃጥ (squeeze) በቲ ዘርኢ 

መአከቢ መሳርሒ (semen collection tube) እቲ ዘርኢ 

ይእከብ። 

 ዒላታዊ መፅናዕቲ ዘርኢ (pedigree recording ) እንዴሕር 

ዘይነፅንዕ ኮይንና ናይ ብዙሓት ኩኲናይ ዘርኢ ኣብ ሓዯ ምሕዋስ 

ይካኣሌ እዩ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ፅሬት ዘርኢ (semen quality) ዝፌሇጥ 

 ብሕብሪ: እቲ ሕብሪ ፀባ ዝመስሌ (milky- white) ክኸውን ኣሇዎ 

 በዝሒ: ካብ 0.2-1 ሚሉ ሉትር ክኸውን ይግባእ 

  ምሕፊስ ወይ ምቕጣን (concentration) ኣብ ሓዯ ሚሉ ሉትር ካብ 

3-8 ቢሌዮን  ዝኾኑ ዘርኢ ዋህዮታት ክህሌው ይግባእ 

 ምንቅስቓስ: ዘርኢ ዋህዮታት ፇጣናት ክኾኑ ኣሇዎም 

 ዘይምዕሩያት (abnormal sperm cells)  ዘርኢ ዋህዮታት ትሕቲ 10 

ሚኢታዊ ክኾኑ አሊዎም፡፡ 
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1.6.2.2. ኣገባብ ኣወሃህባ ዘርኢ ወዱ ተባዕታይ (Insemination 

procedure) 

     ዘይተሓዋወሰ (undiluted) ዘርኢ ኣብ ውሽጢ ፌርቂ ስዒት ኣብ 

ጥቕሚ ክነውዕል ይግባእ። ክነተሓዋውስ እንከሇና ዴማ ሓዯ ብሓዯ 

ብዝኾነ መጠን ክተሓዋወስ ኣሇዎ። እቲ ዘርኢ ቅዴሚ ናብ መዝሐሉ ወይ 

ፌሪጅ ምቕማጥና ንሓዯ ሰዒት ዝኸውን ይፀንሕ። ምስተሓዋወሰ ግን ካብ 

2-5 ዴግሪ ሴንቲግሬዴ ኣብ ዝኾነ ዛሕሉ ይቕመጥ። ካብ 4-6 ሰዒት ኣብ 

ዘል ግዜ ኣብ ጥቕሚ ክውዕሌ ኣሇዎ። እቲ ዘርኢ ካብ ዕዴመ ዝዯፌአ 

ተባዕታይ ዯርሆ ዝውሰዴ እንተኾይኑ ካብቲ ሌሙዴ መጠን (dose) 

ወሲኽካ ምሃብ ወሳኒ እዩ። ምኽንያቱ ዴማ ካብ ዕዴመ ዝዯፌአ ተባዕታይ 

ዯርሆ  እንእክቦ ዘርኢ ዝሞቱ ዋህዮታት ክበዝሑ ስሇ ዝኽእለ እዩ። 

 ዘርኢ ክንህባ እንተሇና እንቋቑሖ ምስ ኣውዯቐት ክኸውን 

ኣሇዎ፡፡ 

 ኣብ መጀመርያ ዘርኢ ዝወሃባ ኣብ ሰሙን ክሌተ ግዜ ክኸውን 

ይግባእ፡፡ ዴሕሪ እዚ ዘል ግዜ ግን ኣብ ሰሙን ሓዯ ግዜ 

እንተሂብናያ እኹሌ እዩ። 

 ዘርኢ ክንህባ እንከሇና ኣብ ፀጋማይ ክልካ፤ ኣብ የማናይ ዴማ 

ዒብዪ መዒንጣ ክርአዩ ኣሇዎም፡፡ 

 ኣብ ሻምበቆ ማህፀን 1 ሳ.ሜትር ዝኸውን ኣእቲውና ክንህባ 

ይግባእ። 
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ስእሉ 6፡ መሳርሒ መውሃቢ ዘርኢ ወዱ ተባዕታይ 

 

1.7. ኣተሓሕዛን ኣመራርፃን ዝጭጫሕ እንቋቑሖ 

 ኣብ ዯርሁ ርባሕታ ዝርከብ እንቁሊሉሕ ብክሌተ መንገዱ 

ከፉሌካ ምርኣይ ይካኣሌ፡፡ 

                1. ዝፌሌፇሌ (ዝጫጫሕ) እንቋቑሖን 

                2. ዝብሊዕን እዮም 

 ምስ ዘርኢ ወዱ ተባዕታይ ዝተወሃሃዯ እንቋቑሖ ኣብ ዝሑሌ 

ቦታ እንተዘይተቐመጠ ሂወት ምስራዕ ስሇ ዝጅምር 

ቐሌጢፈ  ይበሊሸው፡፡ 

 ንምግብነት ዝውዕሌ እንቋቑሖ ምስ ዘርኢ ወዱ ተባዕታይ 

ዘይተራኸበ እንተዝኾን ይምረፅ፤ ሕብሪ፣ መጠን፣ ብፅሓይ 

ጨረር እንትርአ ዴማ ብግሌፂ ዝርአ ወዘተ ክኸውን ኣሇዎ:: 
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 ምስ ዘርኢ ወዱ ተባዕታይ ዘይተራኸበ (infertile egg) 

ቐሌጢፈ ኣይባሊሸውን፡፡ ስሇዚ ንምፌሌፊሌ ዝውዕሌ 

እንቋቑሖ ኣመራርፃን ኣተሓሕዛን ብዝምሌከት ነዞም ዝስዕቡ 

ነጥብታት ኣብ ግምት ምእታው ኣዴሊዪ እዩ፡፡ 

ሀ. ዒይነት እንቋቑሖ፡  

 ኩኩናይ ካብ ዘሇወን ዯርሁ ዝተረኸበ ክኸውን አሇዎ 

 ሓዯ ኩኩናይ ን 10 ኣንስትዮ (1:10) ብዝኾነ በዝሒ 

ክመጣጠኑ ኣሇዎም 

 እቲ እንቋቑሖ ካብ ጥዐያት ዯርሁ ዝተረኸበ ክኸውን ኣሇዎ 

ሇ. መጠን እንቋቑሖ፡ ማእኸሊይ መጠን ወይ ክብዯት ዘሇዎ እንቋቑሖ ምምራፅ 

ወሳኒ እዩ፡፡ ስሇዚ ንምጭጫሕ እንጥቀመለ መጠን እንቋቑሖ ክብዯቱ 56.7 ግ 

እንተዝኸውን ይምረፅ። ይኹን እምበር ዒላት ዯርሁ ግን ወሳኒ እዩ። ንአብነት 

ናይ ከባቢና ዒላት ዯርሁ ክብዯት እንቋቑሖ ብማእኸሊይ ካብ 43 ግራም 

ዘይበዝሕ እዩ። 

ሐ. ቅርፂ እንቋቑሖ፡ ካብቲ ሌሙዴ ቅርፂ ወፃኢ ዝኾነ እንቋቑሖ ንምግብነት 

ክውዕሌ ኣሇዎ (ንኣብነት፡ ሓርፊፌ፣ ክሌተ ኣስኳሌ ዘሇዎ ወዘተ) 

ስእሉ7: ንምጭጫሕ ዘይምረፅ እንቁሊሉሕ 
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መ. ሕብሪ ቅርፉት፡ ኣብቲ  ቅርፉት ምንም ዒይነት ነጠብጣብ ክህሌዎ የብለን 

ሠ. ናይ ቅርፉት ሌስሊሰ ዘሇዎ እንቋቑሖ፡ ሕፅረት ካሌሽየምን ቫይታሚን 

ዱን እንተሃሉዩ እቲ ዝፌጠር እንቋቑሖ ሌስለስን ሓርፊፌን ይኸውን፡፡ 

ስሇዚ ከምዚ ዒይነት እንቋቑሖ ንምጭጫሕ ተመራፅነት የብለን፡፡ 

ብተመሳሳሉ ብሕማም ዝተጠቐዏት መውዯቒት ዯርሆ እቲ እተውዴቖ 

እንቋቑሖ ሌስለስ ክኸውን ይኽእሌ እዩ።    

ሰ. ረሳሕ እንቋቑሖ: ረሳሕ እንቋቑሖ ብማይ ምሕፃብ ነቲ ናይ እንቋቑሖ 

ቅርፉት ዯቀቕቲ ነዃሊት ስሇ ዘግፌሖም ምሕፃብ ኣዴሊዪ ኣይኮነን፡፡ ስሇዚ 

ዝረስሐ እንቋቑሖ ንመፇሌፇሉ ክንጥቀመለ ተመራፂ ኣይኮነን፡፡ ይኹን 

ዴኣምበር ሕፅረት እንቋቑሖ እንትህሌው ዝሁም ማይ ብምጥቃም ብፅሩይ 

ጨርቂ ኣቢሌና ክነፅርዮ ንኽእሌ ኢና። 

ሸ. ዕዴመ እንቋቑሖ፡ ዝፌሌፇሌ እንቋቑሖ ኣብ ሙቐት ከባቢ እንተኾይኑ 

ካብ 3 መዒሌቲ፣ ኣብ ዝሑሌ ቦታ ዴማ 7 መዒሌቲ ብሊዕሉ ክቕመጥ 

የብለን። 

ቀ. ምግሌባጥ እንቛቑሖ፡ ዝፌሌፌሌ እንቋቑሖ ካብ ሰሙን ንሊዕሉ ዝቕመጥ 

እንተኾይኑ ምግሌባጡ ኣዴሊዪ እዩ፡፡  

1.8. ሜሊታት መጫጭሒ እንቁሊሉሕ 

ሀ. ተፇጥራዊ መጫጭሒ  

ሇ. ዘመናዊ ሜሊ መጫጭሒ (incubator) 
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1.8.1. ተፇጥራዊ ሜሊ መጫጭሒ (Natural brooding)  

       እተን ዯርሁ ነቲ ዘውዯቕኦ እንቋቑሖ ብምሕቛፌ ኣዴሊዪ ሙቐት 

ብምሃብ ዘፇሌፌሊለ ሜሊ እዩ፡፡ በዚ ሜሊ እዚ ውፅኢታማ ንምዃን ዴማ 

ነዞም ዝስዕቡ  ረቛሕታት ኣብ ግምት ምእታው የዴሉ፡፡ 

     ሀ. ዕዴመን ኣካሇዊ ብቕዒትን እታ ዯርሆ፣ ዒርሒድ ክትከውን 

የብሊን፡፡ 

     ሇ. ንመሕቖፉ እንጥቀመለ መሳርሒ፤ ብጣዕሚ ሰፉሕ ክኸውን 

የብለን፣ ራሕስን ንፊስን ዘይብለ ኮይኑ እኹሌ ኣየር ዘሇዎ፣ ፅሌምት ኣብ 

ዝበሇ ቦታ ኮይኑ ዘይትርበሸለ ክኾን ኣሇዎ። 

 

 

 

 

 

 

ትሑት ሜሊ  ተፇጥራዊ መጫጭሒ ( ከባቢ ዒላት)   
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ዝሓሸ ሜሊ ተፇጥራዊ መጫጭሒ (ኮኮክ ዒላት ዯርሆ) 

ስእሉ 8፡ ተፇጥራዊ ሜሊ ምጭጫሕ 

ሐ. ነታ ዯርሆ ዝግበር ክንክን፡  ኣብ መዒሌቲ 2 ግዜ ማይን ቀሇብን 

ምቕራብ፣ ጥረ-ምረን ሑፃን ምቕራብ፣ ኣብ መዒሌቲ 1 ግዜ ክትናፇስ 

ምግባር፣ ዴሕሪ 20 ዯቒቓ ክትምሇስ ምግባር ወዘተ ኣዴሊዪ እዩ፡፡ 

መ.  ዝተሓቖፇ እንቋቑሖ ዝግበር ክንክን፡  

 እንቋቑሖ ብ 2 ሳ.ሜትር ርሕቐት ክቕመጥ ኣሇዎ፡፡ 

 እቲ ከባቢ ብጣዕሚ ሙቐት እንተኾይኑ ማይ ብምርጫው እቲ 

እንቋቑሖ ናይ ምፌሌፊሌ ዕዴለ ዝሇዒሇ ይኸውን፡፡ 

 እታ ዯርሆ ምስሓቖፇት ዴሕሪ 7 መዒሌቲ ውፅኢታዊ ዝኾነ ወይ 

ዘይኮነ እንቋቑሖ ምፌሊይ ይከኣሌ። እቲ  ውፅኢታዊ ዝኾነ (ሂወት 
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ምስራዕ ዝጀመረ) ብጨረር ፀሓይ እንትርአ ፀሉም ይኸውን፡፡ ስሇዚ 

ካብ ብጋንኡ እቲ ዘየዴሉ እንቁሊሉሕ ምውጋዴ ይከኣሌ እዩ፡፡ 

ብተወሳኺ ኣብ መበሌ 19/20 መዒሌቲ ንሓዯ ዯቒቓ ዝኸውን ኣብ 

ማይ ብምጥሊቕ እታ ጫጩት ዘሊታ እንቋቑሖ ኣብቲ ማይ 

ትንቀሳቐሰ፤ እታ ዘይብሊ ግና ኣይትንቀሳቐስን። ይኹን ዯኣምበር ካብ 

2 ዯቒቓ ንሊዕሉ ኣብቲ ማይ ክፀንሕ የብለን። 

ሠ. በዝሒ ዝሕቆፌ እንቋቑሖ፡ ክሕቆፌ ዝግብኦ በዝሒ እንቋቑሖ ካብ 7- 

8 እዩ። ይኹን ምበር ካብ 10-12 እንቋቑሖ ዘሕቑፈ መርባሕቲ ዯርሆ 

ውን ውሑዲት ኣይኮኑን። እዙይ ከዒ ግዝፇት ናይታ ዯርሆን ዕዴምኣን 

ዝግባእ ሙቐት ብምሃብ ክጭጫሕ ኣብ ምግባር ዒብዪ ተራ አሇዎ። 

1.8.2. ዘመናዊ ሜሊ መጫጭሒ (Artificial brooding or 

incubator) 

1. ዝጭጫሕ እንቋቑሖ ምርካብ (Obtaining hatching eggs): ኣብ 

ዕዲጋ ዝርከብ እንቋቑሖ ምስ ናይ ወዱ ተባዕታይ ዘርኢ ዘይተራኸበ ክኸውን ስሇ 

ዝኽእሌ ጫጩት ንምፌሌፊሌ ክንጥቀመለ ኣይግባእን፡፡ ስሇዚ ካብ ዝተፇሌጠ 

ናይ ዯርሆ ርባሕታ ክንጥቀም ይግባእ፡፡ 

2. ኣብ ምጭጫሕ እንቋቑሖ ክግበር ዝግብኦ ቅዴመ ጥንቃቐ (Care of 

eggs prior to incubation) 

 እንቋቑሖ ካብ ሓያሌ ፅሓይ ክርሕቕ አሇዎ 

 ዕዴሚኡ ሌዕሉ 7 መዒሌቲ ዝገበረ እንቋቑሖ ናብ መጫጭሒ 

ማሽን ክነእትዮ የብሌናን 

 እንቋቑሖ ኩለ ግዜ ክንገሊብጦ ይግባእ 
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 መጠን ረስኒ 10 
O
C ን 70-80% ራሕሲ( relative 

humidity ) ኣብ ዝኾነ ቦታ ክቕመጥ ኣሇዎ 

3. ረስኒ (Temperature) 

 መጠን ረስኒ እንቁሊሉሕ ትሕቲ 4 
O
C እንተኾይኑ መጠን 

ምጭጫሕ ይቕንስ፡፡ ስሇዚ እንቁሊሉሕ ቅዴሚ ናብ ማሽን 

ምእታውና ዝተወሰነ ሙቐት ክረክብ ኣሇዎ፡፡ 

 መጠን ረስኒ እቲ መጫጭሒ ማሸን ካብ 37-39 
O
C  ክኸውን 

ኣሇዎ 

 ካብ ሌክዐ ዝሓሇፇ ሙቐት ዝትሓተ ሙቐት ይሓይሽ 

 ካብ መጠኑ ዝሓሇፇ ሙቐት ዘይስሩዕ ጫጩት፣ ፇጣን ዕቤት 

ከምኡ ውን ትሑት ምፌሌፊሌ ጫጩት ይኽሰት። 

4. ኦክስጅን (ኣየር) 

 ኣብ ከይዱ ምጭጫሕ እንቋቑሖ እኹሌ ምንቅስቓስ ኣየር 

ክህሌው ኣሇዎ 

 እቲ ዕሸሌ ዕቤቱ እናወሰኸ እንትኸይዴ ኦክስጅን ይኹን 

ካርቦንዲይኦክሳይዴ በቲ ናይቲ ቅርፉት ቀዲዴ ኣቢለ ይኣትውን 

ይወፅአን፡፡ 

5. ምግሌባጥ እንቋቑሖ፡ እንቋቑሖ እንተነኣሰ ኣብ መዒሌቲ 3 ግዘ ክገሊበጥ 

ኣሇዎ (ንጉሆ፣ ቀትርን ምሸትን) 

6. ኣብ መወዲእታ 3 መዒሌትታት ክግበሩ ዝግብኦም ጥንቃቐታት 

 ዴሕሪ 18 መዒሌቲ እንቛቑሖ ክግሌበጥ የብለን 
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 እቲ መጫጭሒ ማሽን ክኽፇት የብለን (ማይ ምግባር ኣዴሊዪ 

እንተዘይኮይኑ ጥራሕ) 

 ረስኒ 35 
O
C ክኸውን አሇዎ። እዙይ ከዒ እተን ጨቓውቲ 

ንክፀፊ ይሕግዘን 

 1.8.2.1. ምኽንያታት ትሑት ምፌሌፊሌ ጫጩት 

1. ዘይሇመዏ እንቋቑሖ (infertile eggs) ወይ ዴማ ብተሇምድ 

ናይ ንፊስ እንቋቑሖ እንትኸውን  

2. ዕዴመ ዝወሰዯ እንቋቑሖ (eggs too old when set) 

ብኻሉእ ኣበሃህሊ ዝኣጎመ እንቋቑሖ እንትኸውን፤  እንቋቑሖ 

ምእጓም ዝጅምር ዴሕሪ 7 መዒሌቲ እዩ። ይኹን ምበር ሙቐት 

እቲ ከባብን ኣተሓሕዛን ግን ቐሌጢፈ ንኽኣጉም  ወይ 

ንኽዝንግዕ ዒብዪ እጃም ኣሇዎ ።  

3. እታ መውዯቒት ዯርሆ ዴኽምቲ፣ ዒርሕድ ወይ ኣረጊት፣ ሙለእ 

ጥዕና ዘይብሊን ዘይተመጣጠነ ቀሇብ እትምገብ እንተኾይና 

ምኽንያት ትሑት ምፌሌፊሌ ጫጩት  ከስዕብ ይኽእሌ። እዙይ 

ማሇት እቲ እተውዴቖ  እንቋቑሖ ሽፊኑ ሌስለስ ወይ ዴማ ረቂቕ 

ናይ ምዃን ዕዴለ ዝሇዒሇ እዩ። ረቂቕ  ሽፊን ዘሇዎ እንቋቑሖ 

እንተኾይኑ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘል ፇሳሲ ብቐሉለ ስሇ ዝሃፌፌ  

ክዯርቕ ወይ ክስበር ይኽእሌ።  

4. ቅዴሚ ናብ መጫጭሒ ምውሳዴና ኣግባብ ዘይብለ ሜሊ 

ኣተሓሕዛ እንቋቑሖ እንትህሌው (improper care of eggs 

prior to incubation) 
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5. ሽፊን እንቋቑሖ እንትረስሕ (shell contamination)። ረሳሕ 

እንቋቑሖ ውን ብማይ ክሕፀብ የብለን። 

6.  እንቋቑሖ ብዝግባእ እንዴሕር ዘይተገሊበጠ (eggs not 

turned often enough) 

7.  ረስኒ መጫጭሒ ብጣዕሚ እንትሌዕሌ፣ እንትትሕት ወይ 

ተሇዋዋጢ እንትኸውን (temperatures too high, too 

low, or too variable during incubation) 

8. ራሕሲ መጫጭሒ ብጣዕሚ እንትትሕት ወይ ከዒ ኣዕርዩ 

እንትሌዕሌ (too little humidity in the incubator or 

occasionally too much)  

9. እንቁሊሉሕ ብጣዕሚ ንእሽተይ ወይ ዒብዪ ክኸውን የብለን። 

ዒብዩ እንቋቑሖ ትሑት ናይ ምፌሌፊሌ ባህሪ እንትህሌዎ ካብ 

ንእሽተይ እንቋቑሖ ዴማ ንእሽተይ ጫጩት ንረክብ። 

 1.8.2.2. መጠን ወይ ክብዯት ንምጭጫሕ ዝኸውን እንቋቑሖ 

   መጠን ዝጫጫሕ እንቋቑሖ ምስቲ ዝፌሌፇሌ ጫጩት ኣወንታዊ ዝኾነ 

ምትእስሳር ኣሇዎ። ኣብ ሊዕሉ እውን ንምጥቃስ ከም ዝተፇተነ መጠን 

ዝጭጫሕ እንቋቑሖ ብጣዕሚ ክንእስ ወይ ክዒቢ የብለን። ስሇዚ 

ማእኸሊይ ክብዯት ዝጭጫሕ መጠን እንቋቑሖ 56.7 ግራም ክኸውን 

ኣሇዎ። መጠን ፃዕዲ ፇሳስን (albumin) ኣስኳሌን (yolk) እንቋቑሖ 2 ብ 

1 እንተኾይኑ ዝሓሸ ናይ ምፌሌፊሌ ተኽእል ኣሇዎ። 
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 1.8.2.3. ኣትሓሕዘ ዝጭጫሕ እንቋቑሖ (management of 

hatching eggs) 

     ኩልም ዝጭጭሑ እንቋቑሖ ሓዯ ዒይነት ቅርፅን መጠንን ይህሌዎም። 

እንቋቑሖ ናብ መጫጭሒ ማሽን ቅዴሚ ምእታውና ኣብ ትክክሇኛ ቦታን 

ምችው መጠን ረስኒ (13 ዯግሪ ሰንትግሬዴ) ዘሇዎ ቦታ ወይ አቕሓ 

ክቕመጥ አሇዎ። ብዙሓት ሳይንሳዊ መፅናዕቲ ከም ዝሕብርዎ እንቋቑሖ 

ካብ ክሌተ መዒሌቲ ንሊዕሉ ክነቕምጦ ከሇና ናይ ምፌሌፊሌ ዒቕሙን 

እንረኽቦ ፅሬት ጫጩትን ይቕንስ። መጠን ረስኒ እቲ ከባቢ ግን ሌዕሉ 

ክሌተ መዒሌቲ ንክፀንሕ ወይ ንክበሊሸው ዒብዪ ፅዕንቶ አሇዎ። ሰሇዚ እዚ 

ፀገም ከይፌጠር ክግበር ዝግባእ ጥንቃቐ ነዚ ዝስዕብ ይመስሌ: 

 እንተነኣሰ ኣብ መዒሌቲ 3 ግዜ እንቋቑሖ ክንእክብ ይግባእ። መጠን 

ረስኒ እቲ ከባቢ ሌዕሉ 30 ዴግሪ ሴንትግሬዴ እንተኾይኑ ክሳብ 5 

ግዜ ኣብ መዒሌቲ ምእካብ የዴሉ። እዙይ ዴማ ካብ 2-3 ግዜ ኣብ 

ቅዴሚ ሰዒት ካብ 1-2 ግዜ ኣብ ዴሕሪ ሰዒት ማሇት እዩ፡፡ 

 ኣዕርዩ ዘይረሰሐ እንቋቑሖ ንምጭጫሕ ክንጥቀመለ ንኽእሌ ኢና 

ይኹንምበር ብማይ ክሕፀብ ግን የብለን። ኣዴሊዪ እንተኾይኑ ማይ 

ብምውዒይ ብቐረባና ዝርከብ ፅሩይ ጨርቂ ወይ ፍጣ በቲ ውዐይ 

ማይ ብምእሊኽ ኣብቲ እንቋቑሖ ዘል ረሳሕ  ነገር ምሌቃቕ ንኽእሌ 

ኢና። ኣብዚ ግን ክውሰዴ ዘሇዎ ነገር እቲ እንቋቑሖ ኣብ ማይ 

ክዝፌዘፌ የብለን። ዝሑሌ ዝኾነ ማይ እውን ክንጥቀም የብሌናን። 

እቲ እንቋቑሖ ኣብ ዯረቕ ቦታ ክቕመጥ ኣሇዎ። 
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  ትኽክሇኛ ናይ እንቋቑሖ መቐመጢ ቦታ ዝብሃሌ መጠን ረስኒ 13 

ዴግሪ ሴንትግሬዴን ኣንፃራዊ ራሕሲ (relative humidity) ዴማ 

75% ክኸውን ኣሇዎ። ክነቕምጦ ከሇና በቲ በሉሕ ዯፉእና (small 

pointed downward) ክነቕምጦ ኣሇና። መጠን ረስኒ 24 ዴግሪ 

ሴንትግሬዴን ኣንፃራዊ ራሕሲ ትሕቲ 40% ኣብ ዝኾነ ቦታ ብፌፁም 

ክነቕምጦ የብሌናን። ኣብ ከምዚ ዒይነት ኩነታት ኣየር ፀባይ 

እንተቕሚጥናዮ መጠን ምፌሌፊሌ ወይ ምጭጫሕ ኣዕርዩ ይቕንስ። 

  ከምቲ ቅዴም ክብሌ ዝተገሇፀ እንቋቑሖ ዝቕመጥ በቲ በሉሕ ክፊለ 

ንታሕቲ ገይርና ካብ 30-45 ዴግሪ ኣጋዱምና ክነቕምጦ ኣሇና። ካብ 

4-5 ኣብዘል መዒሌቲ ክነሕቕፍ እንተዘይኪእሌና ኣብ መዒሌቲ ሓዯ 

ግዜ ክንግሌብጦ ይግባእ። 

 ሰሇስተ ሰሙን ዝገበረ እንቋቑሖ ንምጭጫሕ ክንጥቀመለ ብፌፁም 

ኣይግባእን። ናይ ምፌሌፊሌ ዒቕሙ ናብ ባድ ይወርዴ። ስሇዚ 

ኣቐዱምና ስሩዕ ዝኾነ ናይ ምፌሌፊሌ ግዜ ሰላዲ ክህሌወና ይግባእ። 

ናይ መኽዚን ፀገም እውን ክንቀርፌ ንኽእሌ። 

 ዝሑሌ ዝኾነ  እንቋቑሖ ናብ መጫጭሒ ማሽን  ቅዴሚ ምእታውና 

ትክክሇኛ መጠን ረስኒ ክህሌዎ ምግባር ኣዴሊዪ እዩ። ስሇዚ ካብ 13-

37.7 ዴግሪ ሰንትግሬዴ መጠን ረስኒ ክህሌዎ እንተገይርናዮ ኣብቲ 

ቅርፉት እንቋቑሖ ተኣኪቡ ዝነበረ መጠን ራሕሲ ብምብታን ክመፅእ 

ዝነበረ ሕማም ንምቕናስን መጠን ምፌሌፊሌ ዴማ ንክውስኽ 

ይሕግዘና።  
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 1.8.2.4. ሇውጢ ዐዯት ዝጭጫሕ እንቋቑሖ 

   ሓንቲ እንቋቑሖ ንክትጭጫሕ 21 መዒሌትታት ይወስዯሊ። ኣብዞም 21 

መዒሌታት ዝተፇሊሇዩ ሇውጥታት ይኽሰቱ። እዞም ሇውጥታት እዚኦም 

ምርዲእ ዴማ ኣቐዱምና መዒዝ እንታይ ክንሰርሕ ከም ዝግበእና 

ይሕግዘና። 
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ሰዯቓ 1: ዯረጃታት ዕቤት እንቋቑሖ ኣብ እዋን ምፌሌፊሌ  

መዒሌቲ ዝረአዩ ሇውጥታት 

1 ናይ ዴቂ/ሽሌ ቲሹ ምርኣይ ይጅምር 

2-3 ናይ ዯም ሰራውር ኣብቲ ኣስኳሌ እንቋቑሖ ይረኣዩ፣ ኣምንዮን (Amnion) ይፌጠር፣ 

ሌቢ ውቅዑት ይጅምር ወዘተ። ኣምንዮን (Amnion) ረቂቕ ሽፊን ኮይኑ ዋና ስርሑ 

ዴማ እቲ እንቋቑሖ ከይዯርቕ፣ ብቐሉለ ከይብፅበፅን ኣሌቡመን (Albumen) ዝብሃሌ 

ፇሳሲ ንምምጣጥን ይጠቅም፡፡ 

4 ናይ ዒይኒ ሕብሪ ይፌጠር/ ዒይኒ ሕብሪ ይህሌዎ 

5  ብርኪ ክንፌን እግርን ይርአ፣ ፆታዊ ኣካሊት ይፌጠሩ 

6 ብዒይኒ ዘይርኣዩ ፀጉርታት፣ መንቆሪ (beak)፣ ናይ መጀመርያ ምንቅስቓስ ይጅምር 

7 ዕብየት ርእሲ ይጅምር 

8 ፀጉሪ ብዒይንና ክንሪኦ ንኽእሌ 

9 ሽሌ ቅርፁ ይሕዝ፣ ኣፌ ይፌጠር 

10 ፅፌሪ ይርአ 

11 ናይ ጭራ ፀጉሪ ይርአ 

12 ፅፌሪ ሙለእ ብሙለእ ይርአ 

13 ሰውነት ብፀጉሪ ይሽፇን 

14 ሽሌ ርእሱ ናብቲ ሰፉሕ ቅርፂ እንቁሊሉሕ ይግሌበጥ 

15 መዒንጣ ናብ ከብዱ ይወርዴ 

16 ሰውነት ሙለእ ብሙለእ ብፀጉሪ ይሽፇን፣ ኣሌቡሚን ይቕንስ 

17 ኣሚኒዮቲክ ፇሳሲ ይቕንስ፣ ርእሲ ዴማ ኣብ መንጎ ኣእጋር ይቕመጥ 

18 ሽሌ ይዒቢ 

19 ሽሌ መብዛሕትኡ ቦታ ይሽፌን 

20 ሽሌ ጫጩት ይኸውን፣ ምትንፊስ ይጅምር 

21 ጫጩት ኮይኑ ይወፅእ 
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1.9. ኣተሓሕዛን ክንክንን ጨቓውቲ (Chicks management) 

ጫጩት ብክሌተ መንገዱ ምዕባይ ይከኣሌ: 

1. ተፇጥራውን  (Natural Brooding) 

2.  ሰብ ሰራሕን መዕበዪ ጨቓውቲ  እዮም፡፡ 

ነዞም ክሌተ መዕበዪ ጨቓውቲ ምጥቃምን ዘይምጥቃምን ዴማ ዘሇና 

በዝሒ ጨቓውቲ ይውስነና፡፡ 

1.9.1. ተፇጥራዊ ሜሊ መዕበዪ ጨቓውቲ 

 ውሕዲት በዝሒ ዯርሆ ዘሇዎም መርባሕቲ ዯርሁ ይጥቀምለ፡፡ 

 ነተን ጨቓውቲ ዘዴሌየን ሙቐትን ካሌኦት ዘዴሌዩ ነገራትን 

ብኣዳታተን ይረኽባ፡፡ 

 እተን ኣዳታት ዯርሆ ትሑት ክብዯት ሰውነት ስሇ ዘሇወን 

ብዘይምንም ፀገም ጨቓውተን የዕብያ፡፡ 

 ሓንቲ ኣድ ካብ 15-20 ጨቓውቲ ተንከባኺባ ምዕባይ ትኽእሌ። 

እዙይ ማሇት ናይ ክሌተ ኣዳታት ጨቓውቲ ብሓንቲ ኣድ ክዒብያ 

ምግባር ዝካኣሌ ምዃኑን አዋፃአይን እዩ። 

 ምስ ተጫጭሓ ኣብ መጀመርያ ሰሙን በቢ 2 ሰዒት ኣፇሊሊይ 

ምግቢ ምቕራብ ወሳኒ እዩ፡፡ 

 እኹሌ ቀሇብ እንተዘየሇ ከዒ ነተን ጨቓውቲ ጥራሕ ምምጋብ 

ይካኣሌ፡፡ በዚ ሜሊ እዚ ከዒ ሓዯጋታት ውን ምክሌኻሌ ይካኣሌ፡፡  
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 ዕዴሚአን ክሳብ 8 ሰሙናት ዝኾን ጨቓውቲ ዝሇዒሇ ናይ ሞት 

ሓዯጋ የጋጥም (61%) ። ሰሇዚ ጥንቃቐ ይሓትት። 

 

ስእሉ 9: ተፇጥራዊ ሜሊ መዕበዪ ጨቓውቲ 

1.9.2. ሰብ ሰራሕ መዕበዪ ጨቓውቲ (Hay Box brooder) 

 ኣብ ዝኾነ እዋን ጨቓውቲ ምዕባይ ይካኣሌ፡፡ ሙቐትን ካሌኦት 

ፅዕንቶታትን ኣብ ቁፅፅር ስሇ ዝውዕለ ናይ ከባቢ ኣየር ፅዕንቶ 

ኣይህሌውን። 

 ሞት ጨቓውቲ ይቕንስ፡፡ ተወሳኺ ሙቐት ዘዴሌየን ውን ኣብ 

መጀመርያ ካብ 5-6 ሰሙናት ኣብ ዘል ግዜ እዩ። ኣብ ገጠር 

ከባቢ ፌሓም ከም ፌሌፌሌ ሙቐት ምጥቃም ንኽእሌ። 

 ብሓዯ ግዘ ብዙሓት (10-70) ጨቓውቲ ምዕባይ ይካኣሌ፡፡ 
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 ተመሳሳሉ ዕዴመ ዘሇወን ጨቓውቲ ኣብ ሓዯ ክነብራ ኣሇወን፡፡ 

ናይ ዕዴመ ኣፇሊሊይ ካብ 7 መዒሌቲ ንሊዕሉ ክኸውን የብለን። 

 ካብ ዒበይቲ ዯርሁን ሰባት ካብ ዝንቀሳቐስለን ቦታ ክርሕቓ 

ኣሇወን። 

 ሓዯሸቲ ጨቓውቲ ቅዴሚ ምቕባሌና ፅሬት እቲ ገዛን 

እንጥቀመልም ኣቑሑትን ብዝግባእ ፅሬቱ ዝተሓሇወ ክኸውን 

ኣሇዎ፡፡ ንኣብነት ጨቓውቲ ኣዕቢና ጨቓውቲ ኣብ እንትከአለ 

ግዜ እቲ ዝነበረ ጉዝጓዝ ምርሓቕ፣ ፀረ-ተሃዋስያን ምጥቃም፣ 

ኣቑሑት ብዝግባእ ምሕፃብ፣ ጡሽ ምጥቃም ወዘተ፡፡ 

 እንጥቀመለ ስፌሓት መሬት ውን ኣብ ዕቤትን ሞትን ፅዕንቶ ስሇ 

ዘሇዎ ኣብ ግምት ምእታው ወሳኒ እዩ፡፡ 

ሰብ ሰራሕ መዕበዪ ጨቓውቲ: ዕዴመ ብሰሙን ዘዴሌየን መጠን ሙቐት 

 1ይ ሰሙን ----32-35 O
C 

 2ይ ሰሙን ----29-32 O
C 

 3 ይ ሰሙን ----26-29 O
C 

 4 ይ-5 ይሰሙን ----21-26 O
C 
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                       መሕዯሪ                                             መውዏሉ 

ስእሉ 10፡ ኣድ ኣሌቦ መዕበይ ጫጩት 

1.10. ምፌሊይ ፆታ ጫጩት 

     ኣብ እዋን ምፌሌፊሌ ናይ ሓዯ መዒሌቲ ዕዴመ ጫጩት ፆታ ምፌሊይ 

ከቢዴ እኳ እንተኾነ ብዙሓት ሜሊታት ክመሃዙ ክኢልም እዮም፡፡ ይኹን 

እምበር እቲ ዝቐሇሇን ብስፌሓት ዝስረሐለን ግን ክንቲት ብምርኣይ ፆታ 
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ጫጩት ምፌሊይ እዩ፡፡ ኩሇን ዒላታት ዯርሆ ብክንቲት ጥራሕ ፆተአን 

ምፌሊይ ዘይከኣሌ እኳ እንተኾነ ብክንቲት ምፌሊይ ግን ካብ ካሌኦት 

ሜሊታት እዞም ዝስዕቡ ረብሓታት ኣሇውዎ፡፡ 

 ንሰባት ንምምሃር ዝቐሇሇ ብምዃኑ 

 ፇጣን ብምዃኑ ሓዯ ሰብ ኣብ ሰዒት 4500 ጫጩት ክፇሉ ይኽእሌ 

 ረኽሲ ወይ ሓዯጋ የብለን 

 ዝተሓተ ዋጋ ኣሇዎ 

1.10.1. ኣገባብ ምፌሊይ ፆታ ጫጩት 

 መጀመርያ ነታ ጫጩት ብቐስታ ብምሓዝ ክንፊ ምዝርጋሕ፡፡  

 ናብቲ ባይታ ናይቲ ክንቲት ምርኣይ፡፡ ኣብዚ ክሌተ ነገራት ምዕዛብ 

የዴሉ፡፡ ቀዲማይ ኣብቲ ክንፉ ሊዕሇዋይ ክፊለ ዝርከብ ኮቨርት 

እንትበሃሌ እቲ ካሌኣይ ዴማ ኣብቲ ክንፉ ታሕተዋይ ክፊለ ዝርከብ 

ዴማ ናይ መጀመርያ ወይ ፕራይመሪ ይበሃሌ፡፡ ስሇዚ እዞም ዝስዕቡ 

ነገራት ንምፌሊይ የኽእሇና፤ 

 ፕራይመሪ ክንቲት ካብ ኮቨርት እንተነዊሑ እታ ጫጩት ኣንስተይቲ 

እንትኾን ፕራይመሪን ኮቨርትን ማዕረ ወይ ፕራይመሪ ካብ ኮቨርት 

እንተሓፂሩ እቲ ጫጩት ተባዕታይ እዩ፡፡ 

 

 

 

 
ተባዕታይ 

ተባዕታይ 
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ስእሉ 11፡ ምፌሊይ ፆታ ብክንቲት 

 

1.11. ኣቀማምጣ ሰፇር ዯርሁ    

     ኣብ ዒዴና ብፌሊይ ዴማ ኣብ ትግራይ ምርባሕ ዯርሆ ከም ቀንዱ 

ፌሌፌሌ እቶት ስሇ ዘይንጥቀሞ መብዛሕትኡ ግዜ ኣርባሕቲ ትኹረት ሂቦም 

ሰፇር ኣብ ምዴሊው ገና ብዙሕ ዝተርፍ ስራሕ እዩ፡፡ ነቲ ዒውዱ ዝተውሃቦ 

ትኹረት ዝነኣሰ ብምዃኑ ዴማ ሓረስታይና ብሓፇሻ ኣርባሕቲ ካብዚ 

ተጠቀምቲ ኮይኖም እዮም ኢሌካ ምዝራብ ኣይከኣሌን፡፡ ስሇዚ ምርባሕ 

ዯርሆ ገና ዘይተጀመረ ዒውዱ ምርባሕ እንስሳ እንትኸውን ናይዚ 

ምክንያት ዴማ ሕፅረት ሰብ ሞያን ዝሇዒሇ ቴክኖልጅን ካብ ዝተውሃቦ 

ትኹረት ቀፂልም ዝጥቀሱ እዮም፡፡ ይኹን እምበር እቲ ዒውዱ ክዒብን 

ሕ/ሰብና ውን ካብዚ ተረባሒ ክኾን ስሇ ዝግባእ ምስ ኣብ ክሌሌና ዝርከቡ 

ኣሰራርሓታት ሰፇር ዯርሆ ብምውዴዲር ምቕራብ ኣገዲሲ ኮይኑ ኣል፡፡  

ፕራይመሪ ክንቲት 

ኮቨርት ክንቲት 

ኣንስታይ 

ኣንስታይ  

ተባዕታይ 

ተባዕታይ 
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     ናይ ዯርሆ  ሰፇር  ቅዴሚ  ምዴሊው  ወይ  ምስርሑ  ነዞም  ዝስዕቡ  

ነጥብታት  ኣብ  ግምት  ምእታው  የዴሉ። ሰፇር ዯርሆ ናብ  ናይ ሰብ መንበሪ 

ቀረባ  ክኽውን የብለን። ምቕራቡ  ነተን  ዯርሆ ይኹን ነቶም ሰባት ፅቡቕ  

ኣይኮነን።  ብጣዕሚ ክርሕቕ  ውን የብለን። ብጣዕሚ  እንተርሒቑ  እተን ዯርሆ  

ንምክንኻን  ዘየዴሉ  ምሌሌስ  ስሇዝሓትት ግዘ  ክወስዴ ይኽእሌ  እዩ። ስሇዚ  

እቲ  ሰፇር ዯርሆ  ካብቲ ናይ ሰብ መንበሪ ከባቢ 50 ሜትሮ ዝኣክሌ  ክርሕቕ  

ይግባእ። ብተወሳኺ ዴማ ሰፇር ዯርሆ እኹሌ ፀሓይ ብርሃን ክረክብ  ብዝኽእሌ 

መንገዱ  ክስራሕ  ኣሇዎ። እዚ ኸዒ ሕማም ከምፅኡ ዝኽእለ ተሃዋስያን  ምቕናስ 

ይኽእሌ።  እቲ ሰፇር ማይ  ዘዕቁር  (ጀቕጀቕ) ክኸውን የብለን።  ሓሸዋማ  

መሬት  እንተዝኸውን  ይምረፅ ። ምክንያቱ  ሓሸዋ  ማይ ናይ  ምሓዝ  ወይ  

ምዕቛር ተኽእሌኡ ትሑት  ስሇዝኾነ።  ኣብ ሰፇር ዯርሆ  ከባቢ  ፅሊሌ  ክኾኑ  

ዝኽእለ  ዒበይቲ  ተኽሌታት  እንተዝህሌዉ ይምረፅ። ምኽንያቱ  ኣብ ሙቐት  

ግዘ  ናይቲ  ገዛ  ሙቐት  ክቕንስ  ስሇዘኽእሌ እዩ።  ይኹን ዯኣምበር  እቲ  ተኽሉ 

ብርሃን  ፀሓይ  ዝኽሌክሌ  ክኸውን  ግን  የብለን። ሓያሌ  ንፊስ  ብዝነፌሰለ  

ኣንፇት  እውን  ክኸውን  የብለን። ሓያሌ  ንፊስ  ንዝተፇሊሇዩ  ሕማማት  

ከቃሌዕ  ይኽእሌ።  ካብ ፅርጊያ ወይ መንገዱ መካይንን ካሌኦት ዝሇዒሇ ዴምፂ 

ዝፇጥሩ ነገራት ዝረሓቐ ክኸውን ይግባእ፡፡ ምኽንያቱ ዴማ ዯርሆ ብዴምፂ 

ኣቢሇን ስሇ ዝርበሻ አዩ። 

1.11.1. ቅዴመ ምዴሊው ሰፇር ዯርሁ  

    ዯርሆ ዝኣትውኦ ሰፇር ሓደሽ  እንተኾይኑ  እቲ  ግዴግዲን  

ምዴርቤቱን  ብዝግባእ ንፁህ ወይ  ፅሩይ ክኸውን  ይግባእ። ስሇዚ 

ክሕፀብን መዴሓኒት ክንዘሐለን ኣሇዎ። እቲ ገዛ ግሌጋልት እናሃበ ዝፀንሐ 

እንተኾይኑ ዴማ እቲ ዝነበረ ጉዝጓዝ  ተፀሪጉ ካብቲ ሰፇር ዯርሆ ሌዕሉ 

300 ሜትሮ ርሒቑ ክዴብረይ ይግባእ። ሓዯ ናይ ዯርሆ  ርብሓታ  
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ቀዲማይ ዙር  ተወዱኡ ዝቕፅሌ  ዙር ዯርሆ  ክኣትዎኦ  እንተኾይነን እቲ  

ሰፇር ንክሌተ ሰሙናት ዝኣክሌ ክፌቲ ኮይኑ ክፀንሕ  ብምግባር  እቶም 

ኣብኡ ዝፀንሑ ዯቀቕቲ  ታህዋስያን  ብስእነት  ቀሇብ ወይ ምግብን  

ራሕስን  ክሞቱ ወይ  ዕብየቶም  ከቋርፁ ምግባር ይከኣሌ እዮ። ካብ 7.5-

15 ሳ.ሜ ጥሌቀት  ዘሇዎ  ጉዝጓዝ  ምጉዝጓዝ  ወሳኒ  እዩ ። እናተጠቐማለ  

ዝፀንሓ ጉዝጓዝ መሉስካ ምጥቃም ብፌፁም  ዝተኸሌከሇ እዩ።  

1.11.2. ዒይነታት ሰፇር ዯርሁ  

    ከከም ኩነታት ኣየር ፀባይ ሓዯ ከባቢን  ኣቀማምጣ ናይቲ  ቦታን  

ዝተፇሊሇዩ  ዒይነታት ሰፇር  ዯርሆ  ምስራሕ  ይከኣሌ እዩ። ይኹን  

ዯኣምበር  ብጣዕሚ  ሌሙዴ  ዝኹነ ሰፇር  ዯርሆ  ግን  ብ 6 መሌክዕ 

መቒሌና  ምርኣይ  ይከኣሌ። 
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1. ዙሪኡ ክፌቲ 

እዙ ዒይነት ገዛ ብክሌቲኡ ጎኒ ክፌቲ ኮይኑ 1 ሜትርን ሌዕሉኡን መፊሰሲ 

ክስራሕ ይግባእ። ብክሌቲኡ ጎኒ መንፉት ብዝኾነ ሽዎ ይስራሕ። እዚ 

ዒይነት ገዛ ኣብ መቑት ከባቢ ተመራፂ ይኸውን። 

 

ስእሉ 12፡ ዙሪኡ ክፌቲ ኣሰራርሓ ሰፇር ዯርሁ 

2.  ሓዯ ጎኒ ክፌቲ ገዛ 

    እዙ ዒይነት ገዛ ምስቲ ዙሪኡ ክፌቲ ዝኾነ ቦታ ተመሳሳሉ ኮይኑ ሓዯ 

ጎኑ ክፌቲ እዩ። ከምዚ ዒይነት ገዛ ተመራፂ ዝኸውን መጠን ረስኒ እቲ 

ከባቢ ካብ 15-30
0
 ሴንቲግሬዴ ኣብ ዝኾነ ቦታ እዩ። እዚ ዒይነት ገዛ ኣብ 

ውሽጥን ዯገን ዘል መጠን ረስኒ ንምቁፅፃር ኣፀጋሚ ዝኾነለ ኩነታት እውን 

ኣል። ስሇዚ ምስዚ ካሉእ ኣማራፂ ምጥቃም ፅቡቕ ይኸውን። ንኣብነት 
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ብሓዯ ጎኑ ክፌቲ ዝኾነ ገዛ ኣብ እዋን ሓያሌ ቑሪ ሽፊን ወይ መኽዯን 

ምጥቃም  ኣማራፂ መፌትሒ እዩ። 

ስእሉ 13፡ ሓዯ ጎኑ ክፌቲ ሰፇር ዯርሁ 

3. ብዒሌ መሸፇኒ ገዛ 

    ከምዚ ዒይነት ገዛ አብቲ ገዛ ዘል ሙቐት ሕማቕ ሽታ ንምቁፅፃር 

ተባሂለ ብክሌቲኡ ገፅ መሽፇኒ ዘሇዎ እዩ። ናይቲ  መሸፇኒ ክፌተት 

እንተነዊሑ ካብ 1–1.5 ሜትሮ ንቆሊ ከባቢ እንትኾን ዯጉዒ ዴማ ካብ 

0.3– 0.6 ሜትር ክኸውን ኣሇዎ። እተን ዯርሁ ኣብ ቁሪ እዋን ተፅዕኖ 

ንከይበፅሐን እቲ መጋረዱ ካብ ታሕቲ ናብ ሊዕሉ ዝሽፇን ወይ ዝዕፀው  

ክኸውን ኣሇዎ። 



መሓሪ ከበዯ፣ ሹሙየ በሊይ 2010 ዒ/ም                                                                        

ዘመናዊ ሜሊ ምርባሕ ዯርሆ  57 
 

4. ዕፅው ገዛ  

   ከምዚ ዒይነት ገዛ ናይ ሙቐት ተፅዕኖ ንምክሌኻሌ ናይ ውሽጢ ሽፊን 

ሙሌእ ብሙሌእ ዕፅው እዩ። ብጣዕሚ  ቁርን ሙቐትን  ኣብ ዝኾነ 

ኣከባቢ ምችው እዩ። እኹሌ ዝኾነ ናይ ኣየር ምንቅስቓስ ንኽህሌው 

ተፇጥራዊ ሜሊ ወይ ዴማ ሰብ ሰራሕ ዝኾነ መንቀሳቐሲ ኣየር ወይ 

ቬንትላተር ምጥቃም ይከኣሌ፡፡  

 

ስእሉ 14፡ ዕፀው ሰፇር ዯርሁ 

5. ሰቐሊ ገዛ 

     እዚ ዒይነት ገዛ እተን ዯርሆ ኣብ ሌዕሉ ርብራብ ዝነበራለን እቲ 

ዘውዴቕኦ ፌታን ዴማ ናብ ታሕቲ መሬት ከም ዝወዴቕ  ተገይሩ ዝተሰርሐ 

እዩ። እቲ መሬት ጥሌቀት ዘሇዎ ጌርካ ምስራሕ ውን ይክኣሌ እዩ። ከምዚ 
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ዒይነት ገዛ ብፌሊይ ንመውዯቖ  ዯርሁ ምችው እንትኾን እቲ ናይ ዯርሆ 

ፌታን ኣብቲ ጥሌቀት ዘሇዎ ክእከብ ብምግባር ካብ 5 – 10 ዒመት ክፀንሕ 

ይኽእሌ። ይኹን ዯኣ’ምበር እቲ ፌታን ኣብ ታሕቲ ክጠራቐም እንተል 

ጨና ክህሌዎ ስሇዝኽእሌ ዝንብን ኣናፁን ፀገም  ክፇጥሩ ይኽእለ  እዮም።  

በተሇይ ኣብ ዯጉዒ ከባቢታት ራሕሲ ስሇ ዝህሌዎ እቲ ዝፌጠር ጨና 

ኣፀጋሚ ክኸውን ይኽእሌ እዩ። ስሇዚ ከምዚ  ዒይነት ገዛ ተመራፂ 

ዝኸውን ኣብቲ ትሕቲ እቲ ገዛ ዒሳ ከራብሑ ዝኽእለ እንትኾኑ እዩ።  

 

ስእሉ 15፡ ዒይነት ሰቐሊ ገዛ ዯርሁ 

6.  ተንቀሳቓሲ ሰፇር 

  ካብ ዕንፀይቲ፣ ሻንበቆ፣ ሓፂን ወዘተ ይስራሕ 

 ኣብ 6*2 ሜትሮ ካብ 25-30 ዯርሁ ምርባሕ ይካኣሌ 

 ብፀሊኢ ኣይጥቀዒን 

 እንቋቑሖ ንምቁፅፃር ምችው እዩ 
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 ሕማም ንምክሌኻሌ ቀሉሌ እዩ 

 ካብ መሬት 1 ሜትር ሌዕሌ ክብሌ ኣሇዎ (ንፅሬት ክጥዕም) 

ስእሉ 16፡ ተንቀሳቓሲ ሰፇር ዯርሁ 

መጠቓሊሉ 

 እቲ ዝስራሕ ገዛ ጠንካራ ብዝኾነ ኣቕሓ ክስራሕ ይግባእ ። 

 ቀጥታዊ ፀሓይ ብርሃንን ፃፉዒ ዝናብን ከም ዘየእቱ ከፇፈ ካብ 0.5-

1 ሜትሮ ንዯገ ከም ዝተርፌ ተገይሩ ክስራሕ ኣሇዎ።   

 ኣዕዋፌን ኣናፁን ከም ዘየእቱ ተገይሩ ክስራሕ ኣሇዎ። 

 ኣብ ሙቐት ከባቢ እቲ ዝስራሕ ገዛ ብሊዕሉ ሙውቕ ኣየር ከውፅእ 

ብዘኽእሌ ብ 25 ዱግሪ ናብ ታሕቲ ዝዘንበሇ  ተገይሩ ክስራሕ 

ኣሇዎ።  

 ወርዱ ናይ ሓዯ ገዛ ካብ 9 ሜትሮ ክዒቢ የብለን 

 ቀሇብ መቐመጥን እንቋቑሖ  መኣከቢ ክፌሌን  ኣናፁ ከም ዘየእትው 

ተግይሩ ክስራሕ ይግባእ 
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 ቦቲ ጫማን ቱታን መቀያየሪ ክፌሉ ዘሇዎ ወይ ከዒ ብፀረ-ተሃዋስያን 

(formaldehyde) ዝተነኸረ ናይ እግሪ መርገፂ ክህሌው ይግባእ 

 ሓዯ ናይ ዯርሁ ርባሕታ ዯንበ/ሰፇር ኣብ ጥቕኡ ካብ ዝርከብ ናይ 

ዯርሁ ርባሕታ ዯንበ ብ 50 ሜትሮ ርሒቑ ክስራሕ ኣሇዎ 

 ኣብቲ ጥቓ ሰፇር ዯርሁ ካብ ቀጥታዊ ፀሓይ ብርሃን ዝከሊኸለ 

ነገራት እንተዝህሌዉ ይምረፅ። ንኣብነት: ተኽሌታት 

 ናይ ኣየር ምንቅስቓስ ዝኽሌክለ ቆጥቋጥ ነገራት ክውገደ አሇዎም 

 እቲ ምዴሪቤት ንምፅራይ ዝምችው ክኸውን ይግባእ። 

እንተተኻኢለ ምዴሪቤቱ ብስሚንቶ ዝተሰርሐ ኮይኑ ሌሙፅ 

ክኸውን ኣሇዎ 

 ናይ ፇሳሲ መወገዱ ቱቦታት ክህሌዎ ይግባእ 

1.11.3. ዒይነታት ኣሰራርሓ ምዴሪቤት ሰፇር ዯርሆ 

    ብርክት ዝበለ ኣሰራርሓ ምዴርቤት ኣሇው። እቶም ዋና ዋና ዝበሃለ 

ግን ሙለእ ጉዝጓዝ፣ ርብራብ ምዴርቤት፣ ርብራብን ጉዝጓዝን ዘካተተ 

ከምኡ ውን ኬጅ ሜሊ ሰፇር እዮም። 

1. ሙለእ ጉዝጓዝ፣ እዚ ዒይነት ጉዝጓዝ ኣብ ብጣዕሚ ሙቐት ዝኾነ 

ከባቢ ኣብ ጥቕሚ ይውዕሌ። ራሕሲ ክፇጥር ዘይኽእሌን ንጥዕና 

ጠንቂ ክኸውን ዘይኽእሌ ዝኾነ ዒይነት ጉዝጓዝ ምጥቃም ይከኣሌ። 

ተመራፂ ጉዝጓዝ ዝኸውን ግን ዝተኸትከተ ዕንፀይቲ ወይ ሳጋቱራ፣ 

ሓሰር እንትኸውን ኣብ መጀመርያ ካብ 5-10 ሳ.ሜ ርጉዱ ዘሇዎ 

ምጅማር ይከኣሌ። ይኹን እምበር እቲ ጉዝጓዝ ዯረቕ ክኸውን ኣሇዎ። 
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ራሕሲ ዘሇዎ እንተኾይኑ ንዕቤት ውሽጣዊ ፅግዕተኛታት ምችው ስሇ 

ዝኸውን ንጥዕና እተን ዯርሁ ጠንቂ ክኸውን ይኽእሌ እዩ። 

2. ሙለእ ርብራብ ዝኾነ ምዴርቤት፣ እዚ ዒይነት ሜሊ እሰራርሓ 

ምዴርቤት ስግአት ሕማም ከምፅኡ ዝኽእለ ውሽጣዊ ፅግዕተኛታት 

ወይ ታህዋስያን ኣዕርዩ ይቕንስ። እዚ ዒይነት ምዴርቤት ኮነ ተባሂለ 

ንመውዯቖ ዒላት ዯርሁ ዝስራሕ እዩ። 

ሰዯቓ 2፡ ጠንካራን ዴኹምን ጎንታት ሙለእ ርብራብ ምዴሪቤት 

 

3. ርብራብን ጉዝጓዝን ዘካተተ ምዴርቤት፣ እዚ ክሌቲአዊ ኣሰራርሓ 

ምዴሪቤት ኣብ ቁሪ ከባቢ እቲ ናይ ዯርሁ ፌታንን ካሌኦትን ዝፇጥርዎ 

ራሕሲ ንምዴራቕ ኣብ ዘፀግም ኩነታት ተመራፂ ይኸውን። ምኽንያቱ 

እዚ ዒይነት ምዴርቤት እቲ ናይ ዯርሆ ፌታን ኣብ ትሕቲ እቲ ርብራብ 

ስሇ ዝጠራቐም እዩ፡፡ 

ጠንካራ ጎኒ ዴኹም ጎኒ 

እቲ ጉዝጓዝ ራሕሲ ኣይፇጥርን ንናይ ስጋ ዒላት ዯርሁ 

ኣይጠቅምን 

ብፅግዕተኛ ታህዋስያን ዝመፅእ ሕማም 

ይቕንስ 

ኣብ መጀመርያ ብዙሕ ወፃኢ 

ይሓትት 

ናይ ጉዝጓዝ ወፃኢ ይቕንስ ኣብ እግሪ እተን ዯርሁ ፀገም 

የጋጥም 

ብዙሓት ዯርሁ ከንብር ይኽእሌ  ምንኽኻስ ብብዝሓት ይርአ 

ኣብቲ ምዴርቤት እንቋቑሖ ንከይወዴቕን 

ረሳሕ እንቋቑሖ ንከይህሌውን ይሕግዝ 
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4. ኬጅ ሰፇር ዯርሆ፣ እዚ ዒይነት ምርባሕ ዯርሁ ብኣብዝሓ ዝጥቀምለ 

ዝማዕበለ ዒዴታት እዮም። እዚ  ብጣዕሚ  ውፅኢታዊ  ዝኸውን  

ኣብ እንቋቑሖ መውዯቖ ዒላት ዯርሁ እዩ። ምኽንያቱ  

 ዯርሁ ንምንቅስቓስ  ዝጥቀማለ ጉሌበት  ስሇዝቕንስ  ኣብ  መዒሌቲ  

5 ግራም  ካብ  ሓንቲ ዯርሆ  ካብተን  ካሌኦት ወይ ዒይነት 

ምዴሪቤት ዝራብሓ ብዝቐነሰ ትምገብ ።   

 ቀሇብ ምሃብ፣ ማይ ምቕራብ፣ እንቋቑሖ ይኹን ፌታን ንምእካብ 

ኣውቶማቲክ ስሇዝኾነ  ነዚ ዘዴሉ  ሓይሉ  ሰብ  ይቕንስ ።  

 ዯርሁ ምስ ፌታነን ምንም ዒይነት ንኽክእ ስሇዘይብሇን ናይ 

ፅግዕተኛ ሕማምን ኮክሲድዮሲስ ፀገም  ኣይህሌውን።  

 መብዛሕቲኡ ግዘ ንእንቋቑሖ  መውዯቖ  ዝስራሕ  ኮይኑ  ንስጋ  

ዒይነት  ተባሂለ  ዝስራሕ  ‘ውን  ኣል። 

 ዝነኣሰ መሬት ይጠሌብ፡፡ ስሇዚ ኣብ ሕፅረት መሬት ዘሇዎ ከባቢ 

ይመረፅ፡፡ 
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ሰዯቓ 3፡ ጠንካራን ዴኹምን ጎኒ ኬጅ ሰፇር ዯርሁ  

ጠንካራ  ጎኒ ዴኹም  ጎኒ 

ብዙሕ  ጉሌበት  ኣየዴሌን  ኣብ  መጀመርያ  ወፃኢ  ይሓትት፣   

ፅግዕተኛ  ሕማም  ኣየምፅእን  መብራህቲ  እንተጠፉኡ  ፀገም  

ክፌጠር  ይኽእሌ ፣  

ብ5 ግራም ዝቐነስ ቀሇብ ይወስዴ 

\ካብ ሓንቲ  ዯርሆ \   

ዯርሁ ከም  ዝዯሌይዎ  ክኾኑ  

ኣይኽእሌን \ነፃነት የብለን\። 

ረሳሕ  እንቋቑሖ  ውሑዴ  እዩ  

ናይ  ጉዝጓዝ  ወፃኢ  ኣይህሌውን 

/የብለን  

 

ኣብ  ውሱን  መሬት  ብዙሓት  

ዯርሁ  ምርባሕ  ይከኣሌ  

 

ስእሉ 17፡ ኬጅ ሜሊ መራብሒ ዯርሁ 
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ርብራብ ኮነ ኬጅ ኣሰራርሓ ወሳኒ ዝኸውን   

 ጉሌበት ወይ ሓይሉ ሰብ ክባር እንተኾይኑ፣  

 ናይ መሬት ፀገም እንተሃሉዩ፣ 

 ናይ ጉዝጓዝ ሕፅረት እንትህሌው ፣ 

 ገዛ ንምስራሕ ሓያሌ ወፃኢ ዝሓትት እንተኾይኑ፣  

 ናይ ሕማም ስግኣት እንተሃሉዩ፣ 

 ናይ ኣየር ኩነታት ቑሪ እንተኾይኑ።  

1.11.4. ዘዴሉ ስፌሓት መሬት 

    ንዯርሆ ዝዲሇው ሰፇር ካብ ፀሊኢ፣ ካብ ፀሓይ፣ ካብ ዝናብ፣ ካብ ቁርን 

ንፊስን ዝከሊኸሌ ኮይኑ እኹሌ መንቀሳቐሲ፣ መመገብን ማይ መስተይን 

መቐመጢ ቦታ፣ ንመውዯቒ እንቋቑሖን መዕረፌን ኣብ ግምት ብምእታው 

ክስራሕ ይግባእ። ንኣብነት ኣብ ምዴርቤት ንዝካየዴ ሜሊ ምርባሕ ዯርሆ 

(deep litter housing system) 6*11 ሜትሮ ስፌሓት መሬት ናብ 

200 መውዯቖ ዒላት ዯርሁ ክሕዝ ይኽእሌ። ይኹን ዲኣ ምበር ንሓንቲ 

ዯርሆ ዘዴሉ ስፌሓት መሬት ከከም እተን ዒላትን ዕዴመን ዯርሁ ይፇሊሇ 

እዩ። 
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ሰዯቓ 4፡ ዒላት ጨቓውትን ዘዴሉ ስፌሓት መሬትን 

ተቑ ዒይነት ጨቓውቲ  በዝሒ ጨቓውቲ  ኣብ  ሜትር 

ካሬ (1*1 ሜ2
) 

1 ላግሆርን ኣንስትዮ (White leghorn) 

ጨቓውቲ 

14 

2 ላግሆርን ንምዴቓሌ ዝውዕሊ ኣንስትዮ 

ጨቓውቲ 

13 

3 ላግሆርን ንምዴቓሌ ዝውዕለ ተባዕትዮ 

ጨቓውቲ 

11 

4 ማእኸሊይ ክብዯት ዘሇወን ናይ እንቋቑሖ 

ዒላት ጨቓውቲ (ክሌቲኣዊ ዒላት) 

13 

5 ናይ ስጋ ዒላት ኣንስትዮ ጨቓውቲ 11 

6 ናይ ስጋ ዒላት ተባዕትዮ ጨቓውቲ 9 

ሰዯቓ 5:  ኣብ ሓዯ ካሬ ሜትር ክንብራ ዝኽእሊ በዝሒ ዯርሁን ንሓንቲ 
ዯርሆ ዘዴሉ ስፌሓት ቦታን 

 

ተ.ቑ 

 

ዒይነት/ዒላት 

ዯርሁ 

 

በዝሒ ዴርሁ 

ንሓንቲ ዯርሆ ዘዴሉ ዯው መበሉ 

ቦታ 

(Perch Space per bird) 

1 መውዯቖ 3 25 ሳ.ሜትር 

2 ክሌቲአዊ 4 20 ሳ.ሜትር 

3 ናይ ስጋ 4-5 15-20 ሳ.ሜትር 
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1.12. መንቀሌን መፌትሕን ምንኽኻስ ዯርሁ (Cannibalsim) 

      ምንኽኻስ ዯርሁ ኣብ ዘመናዊ ምርባሕ ዯርሁ ናይ ሞት ሓዯጋ፣ 

ክብዯትን ምህርቲ እንቋቑሖን ብምቕናስ ዒብዪ ኪሳራ ዘብፅሕ ባህሪ እዩ። 

እዙ ክስተት እዙይ ኣብ ዝተፇሊሇየ ዕዴመን ዒላትን ዯርሁ ክርአ ይኽእሌ 

እዩ። ምንኽኻስ ዯርሁ ብዘርእን (genetic factor) ከባብያዊ ፅዕንቶን 

(environmental factors) ወዘተ ክፌጠር ይኽእሌ። ብዘርኢ ክብሃሌ 

ከል ናይተን ዒላት ዯርሁ ተፇጥራዊ ባህሪ ክኸውን እንተል ከባብያዊ 

ፅዕንቶ ግን ምስ ኣተሓሕዛን ክንክንን ከምኡውን ኣመጋግባ ተኣሳሲሩ 

ዝመፁ ፀገማት እዮም። እዚ ባህሪ ብመጀመርያ ኣብተን ውሑዲት 

ዒብሇሌቲ ባህሪ ዘሇወን ዯርሁ ዝርአ እንትኸውን መብዛሕቲአን ዯርሁ 

ዴማ ካብኣተን ብምምሃርን ዯምን ስጋን ብምጥዒምን እተን ዝበዝሓ ውን 

ናይ ምንኽኻስ ባህሪ ንክህሌወን ይግዯዲ። ምንኽኻስ ዯርሁ ከምቲ ሌዕሌ 

መተሓሳሰቢ፡ ብሓፇሻ ግን ከም ዒላት ዯርሆን ዕዴመን ዋሊ እኳ እንተተፇሊሇየ ስፌሓት 

መሬት ዯርሆ ግን ነዚ ዝስዕብ ይመስሌ 

• 0-6 ሰሙን ዕዴመ ካብ 10-12 ጫጩት ኣብ ሜትር ካሬ ወይ 5ሜ ብ 2ሜ ን 

100 ዯርሆ 

• 8-16 ሰሙን ዕዴመ ካብ 5-7 ዯርሆ ኣብ ሜትር ካሬ ወይ 2ሜ ብ 2ሜ ን 25 

ዯርሆ 

• መውዯቖ (ሌዕሉ 21 ሰሙን) 5 ዯርሆ ኣብ ሜትር ካሬ ወይ 5ሜ ብ 2ሜ ን 25 

ዯርሆ 
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ክብሌ ዝተገሇፀ በቶም ክሌተ ምኽንያታት እኳ እንተኾነ ብዋናነት ግን 

ብከባብያዊ ፅዕንቶ ( environmental factors) ዝመፁ እዮም። 

1. ምጭንናቕ (overcrowding ): ብዒላትን ዕዴመን ዯርሁ ዝፇሊሇ 

እኳ እንተኾነ ኣብ ውሱን ቦታ ካብ መጠን ንሊዕሉ ክኸውን የብለን። 

ኣብ ሓዯ ትርብዑት ሜትር ክንዯይ ጫጩት ወይ ዒበይቲ ዯርሁ 

ክኾና ከም ዘሇወን ኣብ ሊዕሉ ዝተገሇፀ ምርኣይ ይካኣሌ እዩ።  

2. ካብ መጠን ንሊዕሉ ዝኾነ ሙቐት (Excessive heat): ኣብቲ 

ዝነብራለ ገዛ ካብ መጠን ንሊዕሉ ሙቐት እንተሃሉዩ ዒርሰ ብዒርሰን 

ናይ ምንኽኻስ ባህሪ ክኽሰት ይኽእሌ እዩ። ስሇዚ ኣብቲ ገዛ ዘል 

መጠን ሙቐት ምስትኽኻሌ ኣዴሇዪ እዩ።  

3. ካብ መጠን ንሊዕሉ ዝኾነ  ብርሃን (Excessive light): ካብ 

መጠን ንሊዕሉ ዴሙቕ ዝኾነ ብርሃንን እቲ ብርሃን  ንነዊሕ ግዜ 

ክጥቀማ ከሇዋ ዒርሰ ብዒርሰን ክፃሌኣን ኢለ ዴማ ንክናኸሳ 

ይገብረን። ፃዕዲ ኣምፑሌ መጠን ሙቐቱ ካብ 40 ዋት ንሊዕሉ ዝኾነ 

ንጨቓውቲ ክንጥቀመለ ኣይግባኣን። ካብዚ ንሊዕሉ እንተተጠቒምና 

ዴማ ቀይሕ ብርሃን ኽኸውን ኣሇዎ። ዕዴሚአን ሌዕሉ 12 ሰሙን 

ዝኾና ዒበይቲ ዯርሁ ካብ 15 ወይ 25 ዋት ኣምፑሌ ክንጥቀም ኣሇና። 

እቲ ብርሃን ካብ 16 ሰዒት ንሊዕሉ ክጥቀማ የብሇንን። እቲ ብርሃን 

ምስ ዝበዝሕ ምቕናስ ኣብ ዝወሓዯ ግዜ ዴማ ምውሳኽ ፅቡቕ እዩ። 

ኩለ ግዘ ሓዯ ዒይነት ብርሃን ክህሌው የብለን። 

4. ሕፅረት መብሌዕን ማይ መስተዪን (shortage of feeder and 

waterer space): እኹሌ መመገብን ማይ መስተዪን ምህሊው 
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ምርግጋፅ ወሳኒ። ናይዚኦም ሕፅረት ከጋጥም እንከል ዯርሁ ነንባዕሇን 

ምንኽኻሰን ኣይተርፌን። 

5. ዘይተመጣጠነ ምግቢ (Unbalanced diets): ብጣዕሚ ዝሇዒሇ 

ጉሌበት ውሃቢ ምግብን (Extremely high energy) ትሑት 

ሓሰር መሰርን (low fiber) ትሕዝቶ ዘሇዎም ምግብታት ብጣዕሚ 

ንቑሓትን ተናኸስትን ይገብረን። ካብዚ ብተወሳኺ ትሑት መጠን 

ሃናፂ (lacking protein) ካሌኦት ንጥረ-ነገራት ከምኒ ሚትዮናይን( 

Methionine) ዘይምምጋብና ዯርሁ ክንቲት ናይ ምምንጫት ባህሪ 

ከሪኣ ይኽእሊ። ስሇዚ ትኽክሇኛ ዝተመጣጠነ ምግቢ እንምግበን 

ምህሊውና ምርግጋፅ መሳኒ እዩ። 

6. ምትሕውዋስ ዝተፇሊሇየ  ዒይነት፣  መጠንን ሕብርን ዘሇወን ዯርሁ  

(Mixing of different types, sizes, and colors of fowl): 

ኣብ ሓዯ ዯንበ (pen) ዝተፇሊሇየ  ዒይነት ሕብርን ዕዴመን ዘሇወን 

ዯርሁ ምዕባይ ክናኸሳ ይኽእሊ እየን። ኣብ ርእሰን ፀጉሪ ዘሇወን 

ጨንጓዒት (crested fowl) ከዒ እቲ ምንኽኻስ ብዝበሇፀ የጋዴግኦ። 

7. ኣብ ዝነበራ ዯርሁ ሓዯሽቲ ምትእትታው (Introducing new 

birds to the flock): ካብ ዯንበ ዯርሁ ክተውፅእ ወይ ክትአትው 

እንተሇኻ እተን ዯርሁ ምርባሸን አይተርፌን። ካብዚ ብተወሳኺ ውን 

ክተሓዋወሳ እንከሇዋ ስሇ ዘይተሊመዲ ምንኻሰን ኣይተርፌን። ስሇዚ 

ኣብዚ ሓዯሽቲ ዯርሁ ክህሌዋና እንከሇዋ ንበይነን ክነብራ ኣሇወን። 

8. ምግሌባጥ ማህፀን (Prolapse pecking): ሓንቲ ዯርሆ ዕዴሚኣ 

ትሕቲ 20 ሰሙን እንቋቑሖ ምውዲቕ ክትጅምር እንከሊ ማህፀና ናይ 
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ምግሌባጥ ኩነታት ከጋጥም ይኽእሌ እዩ። እዚ ዴማ ቀሌጢፈ ናብ 

ውሽጢ ማህፀና እንተዘይኣቲዩ ወይ እንተዘይተመሉሱ ክነኽስኣ 

ይኽእሊ እየን። ምዴማይ ምስ ጀመረት ዴማ እናተኸተሊ ስሇ ዝነኽስኣ 

ሂወታ ውን ከትስእን የኽእሊ። ነዚ እንካሇኸል እንኽእሌ ዴማ ግቡእ 

ዝኾነ ኣመጋግባ እንተተኸቲሌና እዩ። ንበይና ምፌሊይ እውን ሓዯ 

ኣማራፂ እዩ። ዝሰብሓ ዯርሁ ትሑት ሓይሉ ወሃቢ ዝኾነ ምግቢ 

ምምጋብ ዴማ ካሉእ መከሊኸሉ መንገዱ እዩ። 

9. ዘንጊዏን ክንቲት  ዘውፃ ዯርሁ (Slow feathering birds are 

most prone to cannibalism): ከምዚ ዒይነት ዴርሁ ክሳብ 

ኣዕርየን ክንቲት ዘውፅኣ ንበይነን ፇሉኻ ክነብራ ምግባር ኣዴሊዪ 

እዩ፡፡ 

10. ዝቖሰሊን ዝሞታ ዯርሁ ኣብ ዯንበ ምፅናሕ (Allowing cripples, 

injured or dead birds to remain in a flock) : እዚ እውን 

ንዝበሇፀ ተናኸስቲ ይገብረን፡፡ 

ሜሊ መከሊኸሉ ምንኽኻስ ዯርሁ ኣብ ሊዕሉ እናተጠቐሰ እኳ 

እንተነበረ ብሓፇሻ ግን፤ 

 መንቁር ብምቑራፅ  

 ናይ መኖ ትሕዝቶ ብምቁፅፃር  

 እኹሌ ሰፇር ምዴሊው 

 ብርሃንን ሙቐትን ምቁፅፃር 

 ዝተጎዴአ ዯርሁ ምፌሊይ 

 ተመሳሳሉ ዕዴመን ሕብርን ዘሇወን ዯርሁ ብሓዯ ክነብራ 

ምግባር 
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 ናይ ተባዕታይን ኣንስተይትን ምምጥጣን ክህሌው ምግባር 

ወዘተ እዮም፡፡ 
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ምዕራፌ ክሌተ፤ ምግብን ኣመጋግባን ዯርሁ 

 

2.1. ምግቢ (ቀሇብ) ዯርሁ 

     ዯርሆ ወዱሰብ ዘይጥቀመልም ነገራት ብምምጋብ ቀሇብ ናብ ስጋ ወይ 

እንቁሊሉሕ ብምቕያር ቅሌጡፌ ፌሌፌሌ ምግቢ ኣብ ምፌጣር ዒብይ ግዯ 

እንትህሌዋ ምስ ከባቢ ኣየር ዴማ ዘይትፃባእ ብምዃና ፌለይ ይገብራ፡፡ 

ሌምዒት ዯርሆ ዝሇዒሇ መፌረያይ ብምዃኑ ንጥረ-ነገራት ብዝሇዒሇ ዯረጃ 

ክጥቀም ይገብሮ፡፡ ኣዴሊይነት እዞም ንጥረ-ነገራት ዴማ ዝውሰን 

ብዕብየት፣ ኣጠቓቕማ ምግቢ፣ ዒይነት ምህርቲ (ስጋ/እንቁሊሉሕ)፣ 

ምክሌኻሌ ፀገማት ሕፅረት ቀሇብ፣ ፅሬት ምህርትን ወዘተ እዮም፡፡ እዚ 

ማሇት ዴማ እዞም ንጥረ-ነገራት ኣብ ምግቢ ብቀረብ ስነ-ሂወታዊ ዝውሰን 

ጥራሕ ይኸውን ወይ ናብ ጥቕሚ ዝውዕሌ ማሇት እዩ፡፡ እዞም ኣገዯስቲ 

ንጥረ-ነገራት ዴማ ሓዯ ብሓዯ ከምዚ ዝስዕብ ክግሇፁ ይኽእለ፣ 

2.1.1. ማይ  

    ማይ ካብቶም ንዯርሆ ኣዴሇይቲ ንጥረ-ነገራት ሓዯ እዩ፡፡ ዯርሁ ማይ 

ናይ ምስታይ ዒቕመን ብዝተፇሊሇዩ መንገዴታት ይውሰን፡፡ ንሳቶም ውን 

ሙቐት ከባቢ ኣየር፣ ራሕሲ፣ ጨውን ትሕዝቶ ሃናፂ ሰውነት መግብን፣ 

ዒይነት ምህርቲ ዯርሆ (ዕብየት፣ ስጋ/እንቁሊሉሕ)፣ ከምኡ ዴማ ናይ 
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ሕዴሕዴ ዯርሆ ማይ ናይ ምሓዝ ዒቕሚ ኩሊሉት ይውሰን፡፡ ስሇዚ ማይ 

ወሳኒ ንጥረ-ነገር ብምዃኑ ሌዕሉ 12 ሰዒታት ፃምእ ማይ ኣብ ዕብየት 

ጫጩትን መፌረያይነት መውዯቖን ዒብይ ፅሌዋ ኣሇዎ፡፡ ብተወሳኺ ፃምእ 

ማይ ሌዕሉ 36 ሰዒታት ዴማ ዝሇዒሇ ሞት ጫጩትን ዒበይትን የብፅሕ፡፡ 

ስሇዚ ዝሑሌን ፅሩይን፣ ብማዕዴናት ወይ መርዛማ ነገራት ዘይተበከሇ ማይ 

ኩለ ግዜ ክህለ ግዴን እዩ፡፡ 

    ማይ ኣብ ውሽጢ ሰውነት ዯርሆ ምግቢ ብቐሉለ ክሓቅቕን 

ክወሃሃዴን፣ ሙቐት ሰውነት ንምቁፅፃር፣ ንምጉዕዒዝ ንጥረ-ነገራት፣ 

መርዛማ ነገራት ንምውጋዴን ወዘተ ስራሕቲ ንምስሊጥ ይሕግዝ፡፡ ዯርሆ 

ኣብ እዋን ጫጩትን ዕብየትን ብማእኸሊይ ንዝምገብኦ ሕዴሕዴ ግራም 

ምግቢ ካብ 2-2.5 ግራም ማይ የዴሌየን፡፡ ምስ ዒበያ ወይ እንቁሊሉሕ 

ምውዲቕ ምስ ጀመራ ዴማ ካብ 1.5-2 ግራም ይቕንስ እዩ፡፡ 

2.1.2. ሓይሉ ወሃቢ ምግቢ 

     ዴሌየት ሓይሉ ዯርሆን ኣብ ምግቢ ዝርከብ ሓይሉን ዝግሇፅ ብኪል 

ካልሪ እንትኸውን 1 ኪል ካልሪ ምስ 4.1868 ኪል ጁሌ ማዕረ እዩ፡፡ 

ሓይሉ ኣብ ምግቢ ብክሌተ ሂወታዊ ህሌውና (bioavailability) ይግሇፅ 

ወይ ይዕቀን፡፡ ንሳቶም ዴማ 

1. ዝተወሃሃዯ ሓይሉ (metabolizable energy)፣ እዚ ማሇት ከዒ 

ጠቕሊሊ ሓይሉ ኣብ ምግቢ እንተል ክጎዴል ሓይሉ ኣብ ፌታን 

ማሇት እዩ፡፡ 



መሓሪ ከበዯ፣ ሹሙየ በሊይ 2010 ዒ/ም                                                                        

ዘመናዊ ሜሊ ምርባሕ ዯርሆ  73 
 

2. ትክክሇኛ ዝተወሃሃዯ ሓይሉ (true metabolizable energy)፣ 

ካብቲ ኣብ ሊዕሉ ዝተገሇፀ ብተወሳኺ ዝጠፌእ ሓይሉ ውን ተሓሳቢ 

ብምግባሩ ፌለይን ትክክሇኛን ይገብሮ፡፡ ክሌቲኦም መዏቀንታት ኣብ 

መብዛሕትኦም ምግብታት ዋሊ እኳ ተመሳሰሌቲ እንተኾኑ ኣብ ሓዯ 

ሓዯ ምግብታት ግን ይፇሊሇዩ እዮም፡፡ ንሳቶም ውን ናይ ክንቲት 

ተረፇ-ምህርቲ፣ ሩዝ፣ ፌሩስኬል፣ ተረፇ-ምህርቲ ስዋን እዮም፡፡ 

     ዯርሁ ዘዴሌየን መጠን ሓይሉ መሰረት ብምግባር ናይ ምግቢ 

ኣወሳስዴአን ይውስና እየን፡፡ መጠን ዘዴሌየን ሓይሉ ከምኡ ውን መጠን 

ምግቢ ዴማ ብሙቐት ከባቢ ኣየርን ንጥፇት ዯርሆን ክፇሊሇ ይኽእሌ፡፡ 

ይኹን እምበር ዴሌየት ኣሚኖ ኣሲዴ፣ ቫይታሚናትን ማዕዴናትን ዯርሆ 

ግን ብቶም ቅዴም ኢልም ዝተገሇፁ ነገራት ኣይፅልን፡፡ ንኣብነት ሓንቲ 

ዯርሆ ዝሇዒሇ መጠን ሓይሉ ዘሇዎ ምግቢ እንተበሉዒ መጠን እትወስድ 

ምግቢ ይቕንስ፡፡ ይኹን እምበር እቲ ምግቢ ዝተመጣጠነ መጠን ኣሚኖ 

ኣሲዴ፣ ቫይታሚንን ማዕዴናትን ክሕዝ ይግባእ፡፡ ስሇዚ ፃዕቒ ንጥረ-ነገራት 

ምግቢ ነዚ መሰረት ብምግባር ዝተመጣጠነ ቀረብ ንጥረ-ነገራት ክማሊእ 

ብምግባር ኣወሳስዲ ምግቢ ምስትኽኻሌ ይከኣሌ፡፡ 

      ሓይሉ ወሃቢ ምግብታት ንምንባር፣ ንምንቅስቓስ፣ ሙቐት 

ንምፌጣርን ከምኡ ውን ንሰውነት ስብሕን የዴሉ፡፡ ሓይሉ ወሃቢ 

ምግብታት ተፇጥሮኣዊ ውሁዲት እንትኾኑ ካርበን፣ ሃይዴሮጅንን 

ኦክስጅንን ዝሓዙ እዮም፡፡ ሽኮርን ስታርችን ዴማ ብኣብዝሓ ይሰርሑ፡፡  

ይኹን እምበር ናይትሮጅን ኣተም የብልምን፡፡ ብኣብዝሓ ጥረ-ምረ ቀንዱ 

ፌሌፌሌ ሓይሉ ወሃቢ ምግብታት እንትኾኑ ንእንስሳታት ዴማ ናይ 
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ጉሌበት/ሓይሉ/ ፌሌፌሌ እዮም፡፡ ናይ ምሕቓቕ ዒቕሞም መሰረት 

ብምግባር ሓይሉ ወሃቢ ምግብታት ካብ ናይትሮጅን ናፃ (nitrogen free 

extract)፣ ሓሰርን ዝበሃለ ንጥረ-ነገራት ዝሓዘ እዩ፡፡ ካብ ናይትሮጅን ናፃ 

እንትኾኑ ናይትሮጅን ኣተም ዘይብልም ነገር ግን ሹከርን ስታርችን ዝሓዙ 

ክኾኑ ከሇው ብቐሉለ ዝሓቁ እዮም፡፡ ብኻሌእ መዲይ ዴማ ሓሰር መሰር ( 

crude fiber) ዝበሃሌ ንጥረ-ነገር ግን ብዯርሆ ብቐሉለ ክሓቅቕ 

ዘይኽእሌ ንጥረ-ነገር እዩ፡፡ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ተኽሌታት ዝርከቡ 

ፌሌፌሊት እዮም፡፡ 

2.1.3. ሃናፂ ሰውነት ምግቢ 

    ሃናፂ ሰውነት ምግብታት ዝተወሳሰቡ ውሁዲት እንትኾኑ ካብ ካርበን፣ 

ሃይዴሮጅን፣ ናይትሮጅንን ኦክስጅንን ኣተማት ዝተሰርሑ እዮም፡፡ 

ብተወሳኺ ዴማ ሳሌፇር ዝተብሃሇ ማዕዴን ውን ዝሓዙ እዮም፡፡ ሃነፅቲ 

ሰውነት ምግብታት ንዕብየት ሰውነት፣ ዝኣረጉ ዋህዮታት ንምትካእን 

ንምህርቲ እንቁሊሉሕ ወይ ስጋ ወዘተ ዝውዕለ ኮይኖም ኣሚኖ ኣሲዴ ካብ 

ዝተብሃለ ንኡሳን ንጥረ-ነገራት ዝተሰርሑ እዮም፡፡ ብሓፇሻ ከባቢ 20 

ዝኾኑ ኣሚኖ ኣሲዲት ዘሇው እንትኾኑ ኣብ ክሌተ ዴማ ይምቀለ፤ 

1. ኣገዯስቲ/ጠቐምቲ ኣሚኖ ኣሲዴ/፣ እዚኦም ዯርሁ ካብ ዝምገበኦ 

ምግብታት ብምጥቃም ብቐሉለ ክሰርሐኦ ዘይኽእሊ እንትኾና 

ብምግቢ መሌክዕ ክቐርቡ ይግባእ፡፡ በዝሖም 9 እንትኾኑ ኣርጅኒን፣ 

ኣይዞለሲን፣ ለሲን፣ ሊይሲን፣ ሚትዮኒን፣ ፋናይሌ ኣሊኒን፣ ስሮኒን፣ 

ትሪፕቶፊንን ቫሉንን ዴማ ይበሃለ፡፡ ካብዚኦም እቶም ብጣዕሚ 
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ወሰንቲ ማሇት ካብ ምግቢ ዯርሆ ክተርፈ ዘይግባእ ሊይሲንን 

ሚትዮኒንን እንትኾኑ መጠን ፌሌፌሌ ሃነፅቲ ምግብታት ንምቕናስ 

ዴማ ምስ ምግቢ ዝውሰኹ እዮም፡፡ 

2. ኣገዯስቲ ዘይኮኑ ኣሚኖ ኣሲዴ፣ እዚኦም ዯርሁ ብቐሉለ ካብ 

ዝረኽብኦም ምግብታት ከዲሌውኦም ዝኽእሊ እዮም፡፡ እዚኦም ዴማ 

ሂስቲዱን፣ ግሊይሲን፣ ፕሮሉን፣ ታይሮሲን፣ ሲስቲን ወዘተ፡፡  ኣሚኖ 

ኣሲሰዲት ብተወሳኺ ዋና ኣካሌ ናይ ሰውነት ዋህዮታት እንትኾኑ 

ከምኒ ኢንዛይም፣ ፅክታት ወዘተ ብምሓዝ ዋህዮታት ብኣግባቡ 

ንክሰርሑ ይሕግዙ፡፡ ጥቕምታቶም እንትርአ ዴማ ንዕብየት ሰውነትን 

ዋህዮታት ንምፅጋንን እዮም፡፡ 

ፌሌፌሌ ሃነፅቲ ሰውነት ምግብታት፣ ሃነፅቲ ሰውነት ካብ ውፅኢት እንስሳ 

/ስጋን ዒሳን/ ጥረ-ምረን ውፅኢታቶምን ወዘተ ክርከቡ ይኽእለ፡፡ እዞም 

ምግብታት ካብ ሓዯን ካብኡ ንሊዕሌን ኣሚኖ ኣሲዲት ዝተሰርሑ ስሇ 

ዝኾኑ እንትሰባበሩ/እንትሓቁ ናብ ኣሚኖ ኣሲዴ ብምቕያር ብዯም 

ኣቢልም ናብ ዝተፇሊሇየ ሰውነት ክፌሌታት ይጓዒዒዙ፡፡ ብሓፇሻ ዯርሆ 

ከባቢ 22 ኣሚኖ ኣሲዴ የዴሌየን፡፡ ዯርሆ ብተፇጥሮኣ ከባቢ 12 ካብ 22 

ኣሚኖ ኣሲዴ ምዴሊው እንትኽእሌ እቶም ዝተረፈ 10 ግን ካብ 

ዝተፇሊሇዩ ምግብታት ክትረኽቦ ትኽእሌ ኣሇዋ፡፡  

     ሃነፅቲ ሰውነት ካብ ቢጫ ዕፈን፣ ተረፇ ምህርቲ ኣኩሪ ዒተር፣ ተረፇ 

ምህርቲ ጡጥ፣ ሰሉጥን ንሂግን ወዘተ ብቐጥታ ካብ ተኽሌታት ዝርከቡ 

እንትኾኑ ካብ እንስሳታት ዴማ ከምኒ ተረፇ ምህርቲ ዯም፣ ስጋ፣ ክንቲትን 

ካሌኦትን ክርከብ ይኽእሌ፡፡ ናይ ሓዯ ፌሌፌሌ ሃናፂ ሰውነት ትሕዝቶ 
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ዝግሇፅ ብክሩዴ ፕሮቲን (crude protein) እዩ፡፡ እዙይ ከዒ ዝግሇፅ 

ብናይትሮጅን ትሕዝቶ ምግቢ እንትኸውን ሓዯ ፌሌፌሌ ምግቢ ዴማ 

ብማእኸሊይ 16 ሚኢታዊ ናይትሮጅን ይህሌዎ፡፡  

2.1.4. ስብሕን ቅብኣትን  

      ከም ሓይሉ ወሃቢ ንጥረ-ነገራት፣ ስብሕን ቅብኣትን ዴማ ቀንዱ 

ፌሌፌሌ ሓይሉ እዮም፡፡ እዚኦም ካብ ተኽሌታትን እንስሳታትን ዝርከቡ 

ኮይኖም ክሌተ ዕፅፉ ናይ ሓይሉ ወሃብቲ ምግብታት ዴማ ሓይሉ ይህቡ፡፡ 

ብዯረቕን ፇሳስን መሌክዕ ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ናይ ዯርሆ ምግቢ 

ብዝነኣሰ መጠን ክሕወሱ ይግባእ፡፡ 

2.1.5. ማዕዴናት 

      ማዕዴናት ንዯርሁ ብሂወት ንምንባርን ካብ ሕማም ንምክሌኻሌን ካብ 

ዘዴሌዩወን ንጥረ-ነገራት እዮም፡፡ ጠቐምቲ ማዕዴናት ከም ካሌሽየምን 

ፍስፍረስን ካብ ዒፅምን ሓፂንን ዝርከቡ እንትኾኑ ብሓፇሻ ማዕዴናት 

ስሩዕ ዝኾነ ንጥፇት ዋህዮታት ንክህለ ይሕግዙ፡፡ ማዕዴናት ብቐሉለ 

ብምርካብ/availability/ ኣብ 3 ጉጅሇ ከፉሌካ ምርኣይ ይከኣሌ፡፡ 

1. ዒበይቲ ማዕዴናት፤ ብበዝሒ ዝዴሇዩ እንትኾኑ ብጣዕሚ ጠቐምትን 

ወሰንትን ብምዃኖም ዯርሁ ብኣግባቡ ክረኽበኦም ይግባእ፡፡ 

ንኣብነት፣ ካሌሽየም ንቁፅፅር ሌቢ፣ ዯም ንምዕጋትን ጭዋዲታት 

ንምንቅስቓስን ዝሕግዝ እንትኸውን ንጥንካረ ዒፅምን መንቆርን ዴማ 

ዒብይ ግዯ ይፃወት፡፡ ማግነዤየም ጉሌበት ኣብ ሰውነት ብኣግባቡ 

ንምጥቃምን ንዕብየት ዒፅምን ይሕግዝ፡፡ ፍስፍረስ ዴማ ንሕዴሕዴ 



መሓሪ ከበዯ፣ ሹሙየ በሊይ 2010 ዒ/ም                                                                        

ዘመናዊ ሜሊ ምርባሕ ዯርሆ  77 
 

ንጥፇት ዋህታት ብጣዕሚ ወሳኒ ግዯ ዝፃወት ማዕዴን እዩ፡፡ ስሇዚ 

ኣብ ናይ ዯርሆ ምጥን 2 ኢዴ ካሌሽየምን 1 ኢዴ ፍስፍረስን ክህለ 

ይግባእ ማሇት እዩ፡፡  

2. ኤሇክትሮሊይት፤ እዚኦም ኣለታዊ ቻርጅ (ክልሪን) ወይ ኣወንታዊ 

ቻርጅ (ካሌሽየምን ፖታሽየምን) እንትህሌውዎ ኣብ ፇሳሲ ዴማ 

ክብሊዕሌዐ ዝኽእለ እዮም፡፡ ንኣብነት፣ ሶዴየም (ኣወንታ ቻርጅ) 

ምስ ክልሪን (ኣለታ ቻርጅ) እንትብሊዕሌዐ ጨው ይፌጠር፡፡ 

ጨው ዴማ ኣብ ውሽጢ ሰውነት ኣሲዴ ከይፌጠር ምዕሩይ ንጥፇት 

ዋህዮታት ንክህለ ዒብይ ግዯ ዝፃወት ውህዴ እዩ፡፡ ምስዚ 

ብተወሳኺ ፖታሸየም ዴማ ናይ ኣሲዴ መጠን ብምቁፅፃር ዋህዮታት 

ንጥፇታቶም ብኣግባቡ ንከካይደ ዝሕግዝ ማዕዴን እዩ፡፡ 

3. ንኡስ ማዕዴናት፤ እንስሳታት ብፌሊይ ዴማ ዯርሁ ውሑዴ መጠን 

ንኡስ ማዕዴናት ዘዴሌዮም እኳ እንተኾነ ነገር ግን ወሳኒ ብምዃኑ 

ካብ 0.05-0.25 ሚኢታዊ ኣብ ምግቦም ክህለ ይግባእ፡፡ ቀንዱ 

ዕማማት እዞም ማዕዴናት ዴማ ንዕብየት ዒፅምታትን ዋህዮታትን፣ 

ዯምን ናይ ሰውነት ፇሳስን ንምስራሕን ንምቅሌጣፌን፣ ቫይታሚናት 

ኣብ ጥቕሚ ንምውዒሌ፣ ንጥፇታት ሰውነት ንምቁፅፃር፣ ስርዒተ 

ምሕቓቕ ምግብን ምንቅስቓስ ጭዋዲታትን ንምቁፅፃር ወዘተ እዩ፡፡  

ኣብነት፡ ኮፐር፣ ዚንክ፣ ማንጋኔዝ፣ ኣዮዱን ወዘተ እዮም፡፡ 

2.1.6. ቫይታሚናት 

    ጠቐምቲ ውሁዲት እንትኾኑ ብውሑዴ መጠን ዴማ የዴሌዩ፡፡ ወሳኒ 

ግዯ ዝፃወቱ እንትኾኑ ንዕብየት፣ ንምንባር፣ ከምኡ ውን ንምህርቲ ምዕባይ 

ይጠቕሙ፡፡ ቫይታሚናት ከም ማዕዴናት ብቀጥታ ናይ ሰውነት ኣካሊት 
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ፅገና ግዯ ዋሊ ኣይሃሌዎም ነግር ግን ንኢንዛይማት ብምሕጋዝ ስሩዕ 

ንጥፇት ዋህዮታት ክህለ ዒብይ ግዯ ይፃወቱ፡፡ ብባህርያዊ ምሕቓቕን 

ምዕቃብን ቫይታሚናት ኣብ ክሌተ ይምቀለ፡፡  

1. ብቅብኣት ዝሓቁ፤  

2. ብማይ ዝሓቁ ይበሃለ፡፡ 

     ቫይታሚናት ብተፇጥሮኦም ካብ ተኽሌታትን እንስሳታትን ይርከቡ፡፡ 

ሰውነት እንስሳታት ብስብሒ ዝሓቁ ቫይታሚናት ዝዕቅብዎም እንትኾኑ 

ብማይ ዝሓቁ ግን ኣይዕቅብዎምን፡፡ ስሇዚ ብማይ ዝሓቁ ቫይታሚናት 

ኩለ ግዜ እኹሌ ዝኾነ መጠን ከማሌኡ ይግባእ፡፡ ብስብሒ ዝሓቁ 

ቫይታሚናት ኤ፣ ዱ፣ ኢን ኬይን እንትኾኑ ብማይ ዝሓቁ ዴማ ቫይታሚን 

ቢ ን ሲ ን እዮም፡፡ 

2.2. ስርዒተ ምሕቓቕ ምግቢ ዯርሁ 

     ምሕቓቕ፤ ማሇት ምግቢ ወይ ንጥረ-ነገር ናብ ዝነኣሰ ወይ ዝዯቐቐ ነገር 

ምስብባር ኮይኑ ንሰውነት ንምጥቃም ብዝጥዕም መንገዱ ምቕራብ ማሇት 

እዩ፡፡ ኣብ ዯርሆ ስርዒተ ምሕቓቕ ምግቢ ብጣዕሚ ፇጣን እንትኸውን 

ምግቢ ካብ ኣፌ ጀሚሩ ክሳዕ ፌታን ኮይኑ ዝወፅኣለ ቦታ ወይ መሃንቱስ 

ዝበፅሕ ከባቢ 3ተ ሰዒታት ይወስዯለ፡፡ ዯርሁ ስኒ ዘይብሇን ዋሊ እኳ 

እንተኾና ጭንጭራ ቀንዱ ክፌሉ ኣካሌ ምጥሓን ምግቢ ኮይና ተገሌግሌ፡፡ 

ካብዚ ቀፂለ ዴማ ናብ ንእሽተይ መዒንጣ ይኣቱ፡፡ 

ኢንዛይም፤ ማሇት ስነ-ሂወታዊ መብሊዕሌዑ እንትኸውን ዝተፇሊሇዩ ናይ 

ምግቢ ምብሌዕሊዕ ንምክያዴ ይጠቅም፡፡ 



መሓሪ ከበዯ፣ ሹሙየ በሊይ 2010 ዒ/ም                                                                        

ዘመናዊ ሜሊ ምርባሕ ዯርሆ  79 
 

ምፅማቕ (Absorption) ፤ ብዝተፇሊሇየ መንገዱ ዝተብሊዕሌዐን 

ዝሓቐቑን ምግብታት ሰውነት ንክጥቀመልም ዝግበር ናይ ንጥረ-ነገራት 

ምስሓብ/ምፅማቕ እዩ፡፡ 

መንቆር፤ ናይ ዯርሆ ስኒ ተባሂለ ዝፅዋዕ እንትኸውን ምግቢ 

ንምብሊዕ/ምሌቃም ይጠቅም፡፡ ኣፌን መሌሓስን ዴማ ምግቢ ንክወሓጡ 

ይሕግዙ፡፡  

ጎሮሮ፤ መተሓሊሇፉ ትቦ እንትኸውን ምግቢ ካብ ኣፌ ናብ ክሮፕ ንክሓሌፌ 

ይሕግዝ፡፡ ይኹን እምበር ኣብዚ ክፌሉ እንዛይም የሇን፡፡ 

ክሮፕ፤ ካብ ጎሮሮ ቀፂለ ዝርከብ ኮይኑ ምግቢ ንምዕቃብን ንምትርካስ 

ወይ ንምርሓስን ይጠቅም፡፡ እዙይ ከዒ ዝፌጠር ግዴግዲ ናይቲ ክሮፕ 

ትፌታፌ ብበዝሒ ስሇ ዝፌጠር እዩ፡፡ ይኹን እምበር መብሊዕሌዑ ወይ 

ኢንዛይም ግን የብለን፡፡  

ፕሮቬንትሪኩሇስ፤ ኣብዚ ክፌሉ ክሮፕ ፇሳሲ ዘፇሌፌሇለ እንትኸውን እዚ 

ፇሳሲ እዙይ ዴማ ፔፕሲን ዝተብሃሇ ኢንዛይም የፇሌፌሌ፡፡ እዙ 

ኢንዛይም ኣብቲ ክሮፕ ዝፌሌፌሌ ሃይዴሮክልሪክ ኣሲዴ ብምንቕቓሕ 

ሃነፅቲ ሰውነት ዝኾኑ ምግብታት ንምስብባር ይጠቅም፡፡  

ጠሓኒት ወይ ጭንጭራ፤ እዙይ ክፌሉ ብፌለይ ኣብ ዯርሆ ወይ ኣዕዋፌ 

ጥራሕ ዝርከብ እንትኸውን ግዴግዴኡ ብጣዕሚ ጠንካራን ካብ 

ጭዋዲታት ዝተሰርሐን እዩ፡፡ እዙ ክፌሉ ኣካሌ ዯቀቕቲ ኣእማንን ሓሸዋን 

ዝሓዘ እንትኸውን ናይ ስኒ ስራሕቲ ብምትካእ ምግቢ ዝሰባበረለ ወይ 
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ዝሓቀለ ክፌሉ እዩ፡፡ ፔፕሲን ኣብዚ ውን ስራሕቱ ይቕፅሌ ይኹን እምበር 

ካሌእ ኢንዛይም ኣየመንጩን፡፡  

ድዴንየም፤ እዙይ ክፌሉ ኣካሌ ንእሽተይ መዒንጣ ኮይኑ ፌርያታት ጣፌያን 

ፀሊም ከብዯን ዝዕቀበለ ክፌሉ እዩ፡፡ ፀሊም ከብዱ ባይሌ ዝተብሃሇ ፇሳሲ 

ብምፌሊቕ ናብ ድዴንየም ትሌእኽ ኣብኡ ዴማ ንስብሒ ወይ ቅብኣት 

ብምስብባር ዒብይ ግዯ ይፃወት፡፡ ጣፌያ ዴማ ናይ ባዕሊ ፇሳሲ ማሇት 

ሶዴየም ባይ ካርቦኔት ብምፌሊቕ እቲ ኣሲዴ ዘጥፌእ ኣሚላዝ ከምኡ ዴማ 

ብመጠኑ ዉሑዴ ዝኾነ ማሌቴዝ ዝተብሃለ ኢንዛይማት ሓይሉ ወሃቢ 

ምግቢ ንምስብባር ዝሓዘ ኮይኑ ብተወሳኺ ዴማ ትራይፕሲን ፕሮቲን ወይ 

ሃነፅቲ ሰውነት ምግብታት ንምስብባር፣ ሉፔዝ ዴማ ስብሕን ቅብኣትን 

ንምሕቓቕ ወይ ንምስብባር ይሕግዝ፡፡ 

ጆጅንየምን ኢሌየምን፤ ታሕተዎት ክፌሉ ኣካሌ ንእሽተይ መዒንጣ 

ኮይኖም ዝተፇሊሇዩ ኢንዛይማት ዴማ ዝሓዙ እዮም፡፡ ኢረፕሲን ወይ 

ሃነፅቲ ሰውነት ምግብታት ንምስብባር፣ ሉፔዝ ስብሒ ንምስብባር፣ 

ማሌቴዝን ሳክሬዝን ዴማ ሓይሉ ወሃብቲ ምግብታት ንምስብባር ናብ 

መወዲእታ ዯረጃ ንምብፃሕ ዘሕቕቑ እንትኾኑ ኣብዚ ክፌሉ ኣካሌ ዴማ 

ንሰውነት ጠቐምቲ ዝኾኑ ንጥረ-ነገራት ናብ ዯም ዝውሰዴለ ወይ 

ዝምጠጥለ ክፌሉ እዩ፡፡ 

ሴካ፤ ኣዕዋፌ ወይ ዯርሁ ክሌተ ሴካ እንትህሌወን ባክተርያን ካሌኦት 

ብዒይኒ ዘይርኣዩ ነፌሳት ዝርከብለ ክፌሉ እዩ፡፡ እቶም ባክተርያታት ሓሰር 

ዝርከበለ ክፌሉ ውን ምስቲ ምዃኑ ንዕኡ ብምብሌዕሊዕ ሴለላዝ 

ዝተብሃሇ ኢንዛይም ይሰርሑ፡፡ እዙይ ከዒ ሴለልዝ ዝተብሃሇ ነገር 
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ንምስብባር ይጠቅም፡፡ ብተወሳኺ እቶም ባክተርያታት ቫይታሚን ኬን ቢ 

12ን ዘፇሌፌለ እንትኾኑ ማይ ዴማ ናብ ዋህዮታት ዝውሰዴ ኣብዚ ክፌሉ 

እዩ፡፡ 

ዒብይ መዒንጣ፤ ዝሓፀረ ክፌሉ ምሕቓቕ ምግቢ ኣዕዋፌ ወይ ዯርሁ 

እንትኸውን ፌታን ንግዚኡ ዝዕቀበለን ዉሑዴ ማይ ዴማ ናብ ዋህዮታት 

ዝኸዯለ ክፌሉ እዩ፡፡ 

መሃንቱስ ወይ ክልካ፤ እቲ ናይ መወዲእታ ክፌሉ ስርዒተ ምሕቓቕ ምግቢ 

ዯርሆ እንትኸውን ስርዒተ ምሕቓቕ ናይ ሽንቲ ትቦን ከምኡ ዴማ ብሌዕቲ 

ወይ ስርዒተ ምርባሕ ዯርሆን ዝራኸብለ ክፌሉ እዩ፡፡ 



መሓሪ ከበዯ፣ ሹሙየ በሊይ 2010 ዒ/ም                                                                        

ዘመናዊ ሜሊ ምርባሕ ዯርሆ  82 
 

 

ስእሉ 18፡ ስርዒተ ምሕቓቕ ምግቢ ዯርሁ 

 

 

 

 

 መንቆር 

ጉሮሮ 

ክሮፕ 

ፕሮቬነተሪኩሇስ 

ጠሓኒት/ ጭንጭራ 

ሓሙት 

ሴካ 

ንእሽተይ መዒንጣ 

ስፕሉን 

 

ፀሊም ከብዱ 

ድዴንየም 

ክልካ 

ዒብይ መዒንጣ 

ሴካ 

ጣፌያ 
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2.3. ፌሌፌሌ ቀሇብ/ምግቢ ዯርሁ 

ናይ ዯርሁ ቀሇብ ወይ ምጥን ንምዴሊው መጀመርያ ክሕሰብ ዘሇዎ ነገር፣  

1. እንጥቀመልም ፌሌፌሌ ቀሇብ ወይም ንጥረ-ነገራት ምንፃር 

2. ትሕዝቶ ንጥረ-ነገር ሕዴሕዴ ፌሌፌሌ ብዋናነት ሓይሉ ወሃብን 

ሃናፂ ሰውነትን፡፡ ስሇዚ ሓይሉ ወሃቢ ካብ 60-70 ሚኢታዊ 

ናይ ዯርሆ ቀሇብ እንትኾን እዚ ዴማ ካብ ጥረ-ምረ ዝርከብ 

እዩ፡፡ ሃናፂ ሰውነት ግን ካብ ኣኩሪ ዒተር፣ ንሂግ፣ ስጋን ክርከብ 

ይኽእሌ፡፡ ተረፇ-ምህርቲ ጥረ-ምረ ዴማ ዋጋ ንምቕናስን 

ተበሊዕነት ንምውሳኽን ከምኒ ፌሩስካ ወይ ፌሩስኬል ምሕዋስ 

የዴሉ እዩ፡፡  
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ሰዯቓ 6፡ ዒንዱ ፌሌፌሌ ቀሇብ ዯርሆን ዘዴሉ መጠንን 

 

 

 

ፌሌፌሌ /ጥረ-ምረ 

ፀገም ኣጠቓቕማ መግቢ  

 

ጫጩት ዒበይቲ  

 

መውዯቖ ፀገም ኣጠቓቕማ ምግቢ ክውሰዴ ዘሇዎ መፌትሒ 

ስገም 20 45 50 ዝሇዒሇ ሓሰር መጠኑ ምውሳን 

ዕፈን 60 60 60   

ምሸሊ 30 50 50 ፀሉም ሽፊን ዘሇዎ ታኒን 

ኣሇዎ 

ፃዕዲ ሽፊን ዘሇዎ ምጥቃም 

ስርናይ 30 50 50   

ዝተጥሓነ ዯም 3 4 4 ዝተዛበዏ ትሕዝቶ ኣሚኖ 

ኣሲዴ 

ምስ ካሌኦት ፕሮቲናት ምሕዋስ 

ዝተጥሓነ ዒፅሚ 7 7 7   

ተረፇ-ምህርቲ ሓተሊ  20 30 ዝሇዒሇ ሓሰር  

ተረፇ-ምህርቲ ዒሳ 10 10 10   
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ተረፇ-ምህርቲ 

ፊብሪካ ሽኮር 

(ሞሊሰስ) 

3 4 4 ዝሇዒሇ ትሕዝቶ ፖታሽየም 

ዝፇጥሮ ተቕማጥ፣ ራሕሲ 

ጉዝጋዝ 

ካብ 5 ሚኢታዊ ዘይዒበየ 

ምጥቃም 

 

 

ጡጥ  ፊጉል 5 15 15   

ንሂግ ፊጉል 15 25 30 ዝሇዒሇ ሓሰር  

ተረፇ-ምህርቲ ሩዝ 10 15 15 ዝሇዒሇ ሓሰር  

ተረፇ-ምህርቲ ሰሉጥ 15 20 20   

ኣኩሪ ዒተር 20 20 20 መሪርነት ምቕሊይ 

ተረፇ-ምህርቲ ኣኩሪ 

ዒተር 

35 35 35 መሪርነት ምቕሊይ 

ፌሩስካ 5 10 15 ዝሇዒሇ ሓሰር  

ፌሩስኬል 20 25 35   

ስንዲይ ሚዱሉንግ 10 15 30   
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2.4.  ኣመጋግባ ፅሒረን ዝበሌዒ ዯርሁ  

    ናይ ከባቢ ዯርሆ ወይ ብኣናእሽተይ ሓረስታይ ዝራብሓ ናይ ወፃኢ 

ዒላት ዯርሆ ምግበን ባዕሇን ፅሒረን ዝበሌዒ እንትኾና ከም ተረፇ-ምህርቲ 

ገዛ፣ ሓሳኹን ካሌኦት ጉሓፊትን ወዘተ ከም ፌሌፌሌ ቀሇብ ይጥቀማ። 

ከምኡ ዴማ ማይ ካብ ተፇጥራዊ ወይ ዴማ ካብ ዝወሃበን ተወሳኺ ማይ 

ይጥቀማ ማሇት እዩ። 

2.4.1. ፀገማት ወይ ጠንቂ ጥዕና ፅሒረን ዝበሌዒ ዯርሁ 

    ጠንቂ ጥዕና ዯርሁ ክፌጠር ዝኽእሌ ምግቢ ንምርካብ ኣብ 

ዝንቀሳቀሳለ ግዜ ፅሬቱ ዘይሓሇወ ከባቢ ብዝርከብ ዝተበከሇ ነገራት ወይ 

ሕማም ከምፅኡ ዝኽእለ ነፌሳት፣ ካብ ኣዕዋፌ፣ ዝሞታ ዯርሆ ከምኡ ውን 

ካብ ጎረቤት ዝፌጠር ፅሬት ምጉዲሌ ኣቢለ እዩ። ፅሒረን ዝምገባ ዯርሆ 

ኣብ መወዲእታ ሓጋይ ዝሇዒሇ ሕፅረት ቀሇብ ይገጥመን እዩ። እዙይ ከዒ 

ዯርሆ ብቐሉለ ንሕማም ክቃሌዒ ይገብር። ይኹን እምበር ዝናብ ምስ 

ዝጅምር ግን ቀሌጢፇን የመሓይሻ እየን። ስሇዚ ዝዒበዩ ተባዕትዮን 

ኣንስትዮን እኹሌ ግዘ ብምሃብ ፅሒረን ክበሌዒ ክግበር እንተል እተን 

ጫጩት ወይ ካብ 4 ክሳብ 6 ሰሙን ዝዕዴሚአን ዴማ ኣብ ገዝአን 

መፅንሒ ብምስራሕ ተወሳኺ ምግቢ ክወሃበን ይግባእ። ፅሬቱ ዝሓሇወ 

ማይ ዴማ ኣብ ፅሊሌን ከም ዴሌየተንን ክወሃባ ይግባእ። ይኹን እምበር 

ብምፅሓር ዝርከብ ፌሌፌሌ ቀሇብ ዯርሆ ብወቕትን ስነ-ምህዲርን ስሇ 

ዝፇሊሇ ተወሳኺ ምግቢ ምሃብ ኣገዲሲ እዩ። 
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2.4.2. ተወሳኺ ምግቢ (ቀሇብ) ዯርሁ 

    ዝተመጣጠነ ምግቢ ንዯርሆ ምምጋብ ዝሇዒሇ ምህርቲ እንቁሊሉሕን 

ስጋን ንምርካብ ዒብይ ግዯ ኣሇዎ። ስሇዚ ፅሒረን ዝበሌዒ ወይ ዝምገባ 

ዯርሁ እውን እንተኾና ዝተመጣጠነ ምግቢ የዴሌየን። ምኽንያቱ ዴማ 

ፅሒረን ዝረኽበኦ መግቢ ዝተመጣጠነ ብዘይምዃኑ እቲ ዝዴሇ ምህርቲ 

ወይ መፌረያይነት ክህሌወን ኣይኽእሌን። ሕፅረት ዝተመጣጠነ ምግብን 

ማይን ዴማ ብቐሉለ ንሕማም ብፌሊይ ዴማ ንግዲማውን ውሽጣውን 

ፅግዕተኛታት ክቃሌዒ እንትገብረን ዝሇዒሇ ሞትን ዝተሓተ ፅሬትን ክፌጠር 

ዒብይ ግዯ ይፃወት። ስሇዚ ምህርቲ ስጋን እንቁሊሉሕን ንምውሳኽ ፅሒረን 

ዝበሌዒ ዯርሁ ተወሳኺ ምግቢ ዘዴሌየን እንትኸውን ምስዚ ብተወሳኺ 

ዴማ ብናይ ኣናእሽተይ ሓረስቶት ኣተሓሕዛ ዝሇዒሇ ጠቓምነት ክህባ 

ዝኽእሊ ዝተመሓየሻ ወይ ክሌቲኣዊ ዒላታት ዯርሁ ምሓዝ የዴሉ። ይኹን 

እምበር ኣዋፅኣይነቱ መሰረት ዝገበረ ክኸውን ኣሇዎ። 
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ሰዯቓ 7፡ ጠቕሊሊ ዘዴሉ ተወሳኺ ምጥን ኣብ ዝተፇሊሇየ ዕዴመን 
ኣተሓሕዛን ዘሇዋ ዯርሆ 

ዕዴመ 

(ብሰሙን) 

ዝተዒፀዋ  (ግራም) ፅሒረን ዝበሌዒ (ግራም) 

1 12-15 10-15 

2 15-21 15-20 

3 21-35 21-30 

4-7 35-50 30-40 

8-15 55-60 30-40 

16-27 65-80 30-50 

ሌዕሉ 27 100-150 30-50 

መተሓሳሰቢ፤ እዙይ ግን ብዒላት ዯርሆን መጠን ግዝፇት ሰውነትን 

ክፇሊሇ ይኽእሌ እዩ፡፡ 

   ዯርሆ ዝተመዒራረየ ምህርቲ ስጋን እንቁሊሉሕን ንክትህብ እንተተዯሌዩ 

ኩለ ግዜ ተመሳሳሉ መጠን ቀሇብ ክትወሃብ ኣሇዋ። ይኹን እምበር 

ብዙሕ ቀሇብ ኣብ ዝርከበለ ብዙሕ ምግቢ ወይከዒ ቀሇብ ኣብ ዝሓፅረለ 

ወቕቲ ከዒ ኣንኢስካ ምሃብ ወይ ምምጋብ ኣይምከርን። ስሇዚ ምግቢ 

ምቑጣብን ምዕቃብን እንተተዯሉዩ ሕፅረት ቀሇብ ኣብ ዘጋጥመለ እዋን 

ምግቢ ካብ ምቕናስ በዝሒ ዯርሆ ምቕናስ እቲ ዝሓሸ ተመራፂ እዩ። 

ተወሳኺ ምግቢ ዝወሃብ ንጉሆ ቅዴሚ ዯርሆ ምውፊረንን ኣጋ ምሸት 

ዴማ ናብ ገዘአን እንትምሇሳ ማሇት መዒሌታዊ ክሌተ ሻዕ ምምጋብ 

ይኸውን። ይኹን እምበር ተወሳኺ ምግቢ ኣብ እንህበለ እዋን ዝተፇሊሇየ 
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ዕዴመ ዘሇወን ዯርሆ ብሓባር ምሃብ ኣይምከርን። እዙይ ማሇት ከዒ 

ዝተፇሊሇየ ዕዴመ ዘሇወን ዯርሁ ብመጠን ይኹን ብትሕዝቶ ዘዴሌየን 

ቀሇብ ዝተፇሊሇየ ስሇ ዝኾነ ጫጩት፣ ዒበይትን መውዯቖን ነንበይነን 

ዝወሃባለ መንገዱ ምንዲይ ወይ ምእሊሽ የዴሉ።  

2.4.3. ምምሕያሽ ትሕዝቶ ምግቢ ፅሒረን ዝበሌዒ ዯርሁ 

     ዝተፇሊሇዩ መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ናይ ከባቢ ዯርሆ 15 ግራም 

ዕፈንን 15 ግራም ፊጉልን ንሓንቲ ዯርሆ ሓዋዊስካ ብምምጋብ ከባቢ 

30% ወሰኽ ምህርቲ እንቁሊሉሕ ክርከብ ዝኽእሌ እንትኸውን 28% 

ወሰኽ ምህርቲ እንቁሊሉሕ ዴማ ብ 30 ግራም ዕፈን ንሓንቲ ዯርሆ ኣቢለ 

ክርከብ ይኽእሌ። ብተወሳኺ 20% ወሰኽ ምህርቲ እንቁሊሉሕ ዴማ ብ 

30 ግራም ፊጉል ንሓንቲ ዯርሆ ምምጋብ ኣቢሌካ ምርካብ ይከኣሌ። 

ይኹን እምበር ተወሳኺ ምግቢ ዘይረኸባ ናይ ከባቢ ዯርሆ ግን 14% 

እየን ምህርቲ ዝህባ። ብሓፇሻ ግን መዒሌታዊ 30 ግራም ንሓንቲ ዯርሆ 

ዕፈንን ፊጉልን ብማዕረ ምውሳኽ ምህርቲ እንቁሊሉሕ ብ 100% ክዒቢ 

ከም ዝኽእሌ መፅናዕትታት ይሕብሩ። 

2.5. ኣመጋግባ ብክፊሌ ወይ ሓውሲ ዘመናዊ ሜሊ ዝራብሓ 

ዯርሁ 

    ኣብዚ ምርባሕ ዯርሆ ክካየዴ ዝግበኦ ካብ 50-500 በዝሒ ዯርሁ 

ብምሓዝ ብማእኸሊይ ሓውሲ ዘመናዊ ዝኾኑ እታወታት ብምምሊእ 

ዝካየዴ እዩ። ይኹን እምበር ካብ ሃገር ናብ ሃገር ክፇሊሇ ይኽእሌ እዩ፡፡ 
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ሰዯቓ 8፡ ትሕዝቶ ምጥን ኣብ ዘመናውን ሓውሲ ዘመናን ሜሊ ምርባሕ ዯርሁ ብዕዯመ  

ንጥረ-ነገር ጫጩት ዒበይቲ መወዯቖ ጀማሪ ናይ ስጋ ዝኣኸሇት ናይ ስጋ 

ሃናፂ ሰውነት (crude protein) (%) 20 16 16.5 22 20 

ዝተወሃሃዯ ሓይሉ (ኪል ካልሪ /ኪል) 2800 2800 2750 3000 3200 

ሓሰር መሰር ( % ) ዝሇዒሇ 5 6 8 5 5 

ስብሒ (%) ዝሇዒሇ 6 6 8 9 10 

ካሌሽየም (%) ዝነኣሰ 1 1 3.7 1 1 

ፍስፍረስ (%) ዝነኣሰ 0.7 0.6 0.8 0.8 0.7 

ሊይሲን (%) 1 0.8 0.5-0.7 1.2 1 

ሜትዮኒን (%) 0.45 0.32 0.28 0.5 0.45 

መተሓሳሰቢ፡ ዒበይቲ ማሇት ካብ 2-3 ወርሒ ዕዴመ ዝገበራ ወይ ኣዕሩሕ ማሇት እንትኸውን ምጥን ዴማ በቲ አብ ሊዕሉ 

ዘል ሰዯቓ ዝዲል እንትኾን ኣመጋግበአን ዴማ ከም ዝስዕብ ይኸውን፡፡ 
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ሰዯቓ 9፡ መዒሌታዊ ምጥን ንመውዯቖን ስጋን ዒላት ዯርሁ 

ዕዴመ (ሰሙን) ንመውዯቖ (ግራም) ንስጋ (ግራም) 

1 10 15 

2 15 25 

3 20 35 

4 25 50 

5 30 65 

6 35 85 

7 45 105 

8 50 120 

9-12 55  

13-16 65  

17-20 75  

21-22 80  

25% ምህርቲ 

እንቁሊሉሕ 

95  

50% ምህርቲ 

እንቁሊሉሕ 

105  

60% ምህርቲ 

እንቁሊሉሕ 

110  
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2.5.1. መመገብን ማይ መስተዪን  

     ኣብ ሓዯ ሜሊ ምርባሕ ዯርሆ መመገብን ማይ መስተዪን ዝመሳሰለ 

ኣቑሑት ምዴሊው ቅዴሚያ ክወሃቦ ዝግባእ እዩ። መጠኖምን ቅርፆምን 

ተመሳሰሌቲ ዋሊ እኳ እንተኾኑ ከከም ዴሌየት ኣርባሕቲ ግን ክፇሊሇ 

ይኽእሌ እዩ። ምኽንያቱ ሓዯ ሓዯ ኣርባሕቲ ካብ ከባቢኦም ብዝርከቡ 

ኣቑሑ ምጥቃም ስሇ ዝኽእለ እዩ። ይኹን እምበር ኩልም ኣቑሑታት ግን 

ካብ ሕማም ምትሕሌሊፌ ንምክሌኻሌ ፅሬቱ ብኣግባቡ ዝተሓሇወ ክኸውን 

ይግባእ። ኣብ ዝተፇሊሇየ ዕዴመ ዘሇዋ ዯርሆ ዝተፇሊሇየ መጠን ዘሇዎ 

መመገብን ማይ መስተይን ዘዴሌየን እንትኸውን ነዚአን ብሓዯ ምምጋብ 

ኣይምከርን። ስሇዚ 35 ሳ.ሜ ዙርያ ዘሇዎ መመገቢ ን 20 ዯርሆ እኹሌ 

እንትኸውን ን40 ዯርሆ ዴማ ማይ ከስቲ ይኽእሌ እዩ። 

 

ስእሉ 19፡ መሳርሕታት መመገብን ማይ መስተዪን ዯርሆ 

 

ማይ መስተዪ 

መመገቢ ዒበይቲ 

ናይ ጫጩት  
መመገቢ ዒበይቲ 

መመገቢ 
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2.5.2.  ሓዯጋታቱ 

      ሕማም ከምፅኡ ዝኽእለ ነፌሳት ብዝተፇሊሇየ መንገዱ ምግቢ 

ክብከሌ ይኽእሌ እዩ። ዯርሁ ኣብ ዝምገባለ እዋን ፌታነን ናብቲ ምግቢ 

እንትኣቱ እሞ ዴማ ዝሓመማ ዯርሁ እንትህሌዋ፣ ተሰሓብቲ ወይ ኣናፁ 

ኣብ መኽዘን ምግቢ ብምእታው ምግቢ ብሽንትን ፌታንን ማሇት ሕማም 

ከምፅኡ ዝኽእለ ነፌሳት እንትብከሌ ወይ ዴማ መመገብን ማይ መስተይን 

ናብ ዯገ እንትወፅእ እሞ ብሕማም ከምፅኡ ዝኽእለ ነፌሳት እንትብከሌ 

ብተመሳሳሉ መንገዱ ማይ እውን እንትብከሌ ሕማም ከምፅእ ይኽእሌ 

እዩ። ስሇዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታን ግዜን ማይን ምግብን ክብከለ 

የብልምን፡፡ እንተተበሊሽዮም ዴማ ዯርሆ ክምገበኦ ኣይግባእን። ስሇዚ  

 ቅዴሚ ጥረ-ምረ ምግዛእና ከምኡ ዴማ ምሕዋስን ምዕቃብን 

ብዛዕባ ፅቡቕ ኣተሓሕዛ ቀሇብ ምርዲእ የዴሉ፡፡ 

 ንናይ ከባቢ ዯርሆ ኣብ ከባቢ ብዝርከብ ፌሌፌሌ ቀሇብ ተመራፂ 

እንትኾን ንዘሇዒሇ ምህርቲ ክህባ ዝኽእሊ ዒላታት ዯርሆ ምጥን 

ምምጋብ ኣገዲሲ እዩ፡፡ 

 ዋጋን ትሕዝቶን ሕዴሕዴ ጥረ-ምረ ምፌሊጥ የዴሉ፡፡ 

 ካብ ጥረ-ምረ ክርከብ ዘይኽእሌ ንጥረ-ነገር ምግዛእ ( ንኣብነት 

ቫይታሚን፣ ሊይሲንን ሚትዮኒን)፡፡ 

 ኣዋፅኣይነት፣ ተበሊዒይነት፣ ትሕዝቶን መሰረት ዝገበረ ምግቢ 

ወይ ምጥን ምዴሊው፡፡ 

 ፅሒረን ንዝበሌዒ ዯርሆ ምግቢ ኣብ ዝሓፅረለ እዋን በዝሒ 

ዯርሆ ምቕናስ፡፡ 
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 ምግብን ኣመጋግባን ክቕየር እንተል ቀስብቐስ ክኸውን ይግባእ፡፡ 

 ዝተፇሊሇየ ዝተኸርከረ ጥረ-ምረ እንትሕወስ ሓዯ ዒይነት 

ክኸውን ይግባእ፡፡ 

 ምጥን ንምትሕውዋስ ካብ ከባቢ ብዝርከቡ ኣቑሑት ምሕዋስ 

የዴሉ፡፡ 

 ዝተሓዋወሰ ምጥን ኣብ ዯረቕ ከባቢ ካብ መሬት 30 ሳ.ሜ ሌዕሌ 

ኢለ ክዕቀብ ይግባእ፡፡ 

 ምጥን ፅሬቱ ዝሓሇወ ክኸውን ይግባእ ማሇት እውን ዝዒሰወ 

ወይ ዝተበሊሸወ ምግቢ ምምጋብ ኣይምከርን፡፡ 
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ስእሉ 20፡ መማረፂ መተሓዋወሲ ዝተኸርከረ ምጥንን ዘዴሌዩ 
መሳርሕታትን 

 

2.6.  ምዴሊው ምጥን 

ምጥን ቅዴሚ ምዴሊውና ክንክተልም ዝግበኣና ዯረጃታት እዞም ዝስዕቡ 

እዮም፤ 

ዯረጃ 1፡ መጀመርያ ሌዕሉ 20% ካሌሽየም ዘሇዎም ፌሌፌሌ ቀሇብ ዯርሆ 

3% ውሰዴ (ንመውዯቖን ናይ ስጋን ዯርሆ):: 

ዯረጃ 2፡ ንቫየታሚናትን ማዕዴናትን 2% ወይ ትሕቲኡ ተጠቐም 

(ጨው፤ ቫይታሚን ፕሪሚክስ ወዘተ) ፡፡ 

ዯረጃ 3፡ እቲ ዝነኣሰ ፌሌፌሌ ቀሇብ እንተሃሌዩካ/ኪ ተጠቐም፡፡ 
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ዯረጃ 4፡ ፌሌፌሌ ሓይሉ ወሃቢ ዝኾኑ 30% ተጠቐም፡፡ ይኹን እምበር 

እትጥቀሞም ፌሌፌሊት ሌዕሉ እቲ ተዯሊዪ ሓይሉ ክህሌዎም ኣሇዎ፡፡ 

ዝተሓተ ዋጋ ዘሇዎም ዴማ ተጠቐም፡፡ 

ዯረጃ 5፡ ፌሌፌሌ ሃናፂ ሰውነት ብምጥቃም መጠን ምጥን ናብ 50% 

ኣዕብዮ፡፡ ኣብዚ እንጥቀመልም ፌሌፌሌ ሃናፂ ሰውነት ሌዕሉ እቲ ተዯሊዪ 

ወይ ምጥን ትሕዝቶ ፕሮቲን ክህሌዎም ይግባእ፡፡ ይኹን እምበር ዝተሓተ 

ዋጋ ዘሇዎም ክንጥቀም ይግባእ፡፡ 

ዯረጃ 6፡ ኩልም መጠን እንጥቀመልም ፌሌፌሌ ወይ ንጥረ-ነገራት ቀሇብ 

ዯርሆ ዯምሮም/ዯምርዮም (ብሚኢታዊ)፡፡ ካብኡ ምስቲ ዝዴሇ መጠን 

ትሕዝቶ ምጥን ዴማ ኣወዲዴሮ/ርዮም፡፡ ዯሓር ነቲ ዝዴሇ/ዝጎዯሇ ንጥረ-

ነገር ክህብ ዝኽእሌ ፌሌፌሌ ቀሇብ ብ 10% ኣዕብዮ/ይዮ፡፡ ሐዚ ውን እቲ 

ዝተረኽበ 60% ምስቲ ዝዴሇ ኣወዲዴሮ/ኣወዲዴርዮ ዯሓር ዴማ 10% 

ወስኽ/ኺ ከምኡ እናበሌካ/ኪ ክሳዕ 90% ኣዕብዮ፡፡ ፌሌፌሌ ቀሇብ ካብ 

ዝዴሇ ንሊዕሉ ከይትጥቀም/ከይትጥቀሚ ተጠንቀቕ/ቒ፡፡  

ዯረጃ 7፡ ሐዚ ዝጎዯሇ ንጥረ-ነገር እንታይ ምዃኑ ምፌሊይ የዴሉ፡፡ ናይ 

ካሌሽየምን ፍስፍረስን መጠን ስሇ ዘይተኻተተ ኣካቲትና ምዴማር የዴሉ፡፡ 

ስሇዚ መወዲእታ እቲ ምጥን 100 ኪ/ግ ወይ ሕዴሕዴ ፌሌፌሌ ተዯሚሩ 

100% ክሳዕ ዝበፅሕ ምስራሕ የዴሉ፡፡ 
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ምጥን ብክሌተ መንገዱ ይዲል። ንሳቶም እውን፤ 

1. ብቐሉለ ብኢዴ ክስሊሕ ዝኽእሌ ወይ ፒርሰን ስኴር ዝበሃሌ 

እንትኾን 

2. ብኮምፒተር ዝዲልን (ኤክስ ኤሌን ፉዯ ዊን ሶፌትዌርን) እዮም፡፡ 

2.6.1. ብቐሉለ ብኢዴ ክስሊሕ ዝኽእሌ ወይ ፒርሰን ስኴር ሜሊ 

ምዴሊው ምጥን 

     ውሑዴ እታወታት ኣብ ዝህሌወለ እዋን ክዲል ዝኽእሌ ኮይኑ 

ውሑዲት ዯርሆ እሞ ዴማ ፅሒረን ዝበሌዒ ዘሇዎኦ ቅዴሚያ ሂቡ ዝሰርሖ 

እዩ። ብዋናነት ግን ክሌተ ወይ ኣብ ክሌተ ጉጅሇ ዝተመዯቡ እታወታት 

ፕሮቲን ወይ ዝተወሃሃዯ ሓይሉ ወዘተ መሰረት ብምግባር ምጥን ከዲለ 

ዝኽእሌ ይኸውን። 

ኣብነት 1፣ ኣይተ በርሀ ንዘሇወኦም መውዯቖ ዯርሆ 14% ፕሮቲን ዘሇዎ 

ምጥን ንምዴሊው እዞም ዝስዕቡ እታወታት ክጥቀሙ ይዯሌዩ። ዕፈን 

(8.8% ፕሮቲን ትሕዝቶ ዘሇዎ) ከምኡ ዴማ ናይ ኦቸሇኒ ፊጉል (38% 

ፕሮቲን ዘሇዎ)። ስሇዚ እቲ ሕቶ ከመይ ይሰርሕዎ እዩ? 

መሌሲ፣ በዞም ክሌተ እታወታት ዝተማሇአ ትሕዝቶ ዘሇዎ ምጥን ምዴሊው 

ኣይከኣሌን ይኹን እምበር ናይ መውዯቖ ዯርሆ ናይ ፕሮቲን ዴሌየተን 

ምምሊእ ይከኣሌ እዩ። ስሇዚ እቲ ሕቶ ከምዚ ዝስዕብ ዴማ ምምሊስ ወይ 

ምስሊሕ ይከኣሌ እዩ። 
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ኣገባብ ኣሰራርሓ ምጥን ብፒርሰን ሳንደቕ፣ ዝተዯሇየ መጠን ፕሮቲን ‘ሀ’ 

ኣብ ማእኸሌ እቲ ሳንደቕ ይቕመጥ፣ ዝተውሃቡና እታወታት መጠኖም ሇን 

ሐን ኣብ ናይ መጀመርያ ጫፌ እቲ ሳንደቕ ይቕመጡ፣ ናይ ሀ ን ሇ ን 

ኣፇሊሊይ ሰ ይኸውን እዙይ ዴማ ናይ ሐ ኢዴ ኣብ ምጥን ይገሌፅ፣ ናይ ሐ 

ን ሀ ን ኣፇሊሊይ ዴማ መ ይኸውን እዙይ ዴማ ናይ ሇ ኢዴ ኣብ ምጥን 

ይገሌፅ። ኣለታ ዝበሃሌ መሌሲ የሇን።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሀ 

ሇ 

ሐ ሰ 

መ 

ስሇዚ እዚ ኣሰሊሌሓ  

ሀ =ማሇት ተዯሊዪ መጠን ፕሮቲን 

ሇ =ካብ ዕፈን ዝውሰዴ መጠን  

ሐ= ካብ ፊጉል እንወስድ መጠን ይኸውን 
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ስሇዚ 

       

       

       

       

       

       

                                              ጠቕሊሊ 29.2 ኢዴ 

ናይ ዕፈን መጠን = (24.0/29.2)*100=82.19% 

ናይ ፊጉል መጠን ዴማ = (5.2.0/29.2)*100=17.81% 

ካብ ክሌተ ንሊዕሉ እታወታት ክህሌወና ከል ከመይ ምጥን ነዲለ? 

ኣብነት 2፣ ወ/ሮ ሇምሇም ኣብ ኢዯን ዘሇወን እታወታት ቢጫ ዕፈን 

(10% ፕሮቲን)፣ ፌሩስካ (13% ፕሮቲን) ከምኡ ዴማ ፊጉል (40% 

ፕሮቲን) እዩ። ስሇዚ 16% ፕሮቲን ትሕዝቶ ዘሇዎ ናይ መውዯቖ ዯርሆ 

ምጥን ከዲሌዋ ዯሌየን ኣሇዋ። ብኸመይ? 

መሌሲ፣ ቅዴሚ ናብ ፒርሰን ሳንደቕ ምኻዴና እዞም እታወታት ኣብ ክሌተ 

ጉጅሇ ምምዲብ የዴሉ 

 ሕዴሕዴ ምዴብ ናይ እንታይ ፌሌፌሌ እዩ? 

 ኣብ ሕዴሕዴ ምዴብ ዘሇው እታወታት ናይ ፕሮቲን 

ትሕዝቶኦም ምፌሊጥ ወይ ምስሊሕ የዴሉ 

 

14% 

ዕፈን 

(8.8%) 

ፊጉል 

(38%)  

ካብ 14 ክጎዴሌ 38 ይኸውን   24.0 ኢዴ ዕፈን 

ካብ 14 ክጎዴሌ 8.8 ይኸውን 5.2 ኢዴ ፊጉል 
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    ኣብ ሊዕሉ ካብ ዝተዘርዘሩ እታወታት ዕፈንን ፌሩስካን ብመንፅር 

ክህብዎ ዝኽእለ ፌሌፌሌ ሓይሉ ኣብ ሓዯ ጉጅሇ እንትምዯቡ ፊጉል ዴማ 

ንበይኑ ይምዯብ ማሇት እዩ። ስሇዚ ዕፈንን ፌሩስካን ብ 2፡1 ኢዴ መጠን 

ኣብቲ ምጥን ይካተቱ ማሇት እዩ። ኣብ መወዲእታ ናይ ዕፈንን ፌሩስካን 

ፕሮቲን ኣብ ሓዯ ናይ ፊጉል ትሕዝቶ ዴማ ኣብ ካሌኣይ ብምግባር 

ብፒርሰን ሳንደቕ ምዴሊው ወይ ምስሊሕ ይከኣሌ። 

ናይ ቢጫ ዕፈን =2 ኢዴ 10% ፕሮቲን= 2*10=20 

ናይ ፌሩስካ =1 ኢዴ 13% ፕሮቲን= 1*13=13 

ዴምር ኢዴ     3                                    33 

ስሇዚ ናይ ክሌቲኦም ሕዋስ 33/3=11% ፕሮቲን ይኸውን ማሇት እዩ። 

ካብዚ ንዯሓር ናይ ዕፈንን ፌሩስካን ሕዋስ ኣብ ሓዯ ምስ ፊጉል ብፒርሰን 

ሳንደቕ ምስሊሕ ይከኣሌ። 

 

 

       

       

       

     29 ኢዴ 

ናይ ዕፈንን ፌሩስካን = (24/29)*100=82.76% 

ናይ ፊጉል = (5/29)*100=17.24% 

ስሇዚ ናይቶም እታወታት ምጥን ከምዚ ዝስዕብ ይስሊሕ ማሇት እዩ 

16% 

40% 

11% 24 ኢዴ 

5 ኢዴ 
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ቢጫ ዕፈን (82.76*2/3)   =55.17% 

ፌሩስካ 82.76*1/3 = 27.59% 

ፊጉል = 17.24% 

ኣብነት 3፣ 16% ሃናፂ ትሕዝቶ ወይ ፕሮቲን ዘሇዎ ምግቢ ንዒበይቲ ቀሇብ 

ካብ ሊሕሚ ዒተር (6% ሃናፂ ትሕዝቶ ምግቢ ዘሇዎ)፣ ካብ ዕፈን (12% 

ሃናፂ ትሕዝቶ ምግቢ ዘሇዎ) ከምኡ ዴማ ካብ ፊጉል ሰሉጥ (40% ሃናፂ 

ትሕዝቶ ምግቢ ዘሇዎ) ከመይ ምጥን ክዲል ይኽእሌ። 

መሌሲ፣ መጀመርያ እታወታት ኣብ ክሌተ ንምዴቦም። ሊሕሚ ዒተርን 

ሰሉጥን ፌሌፌሌ ሃናፂ ሰውነት ስሇ ዝኾኑ 2፡1 ኢዴ ኣብ ሓዯ ይምዯቡ 

ዯሓር ዴማ ምስ ዕፈን ኣብ ፒርሰን ሳንደቕ ምስሊሕ ይከኣሌ። ስሇዚ  

ሊሕሚ ዒተር 2 ኢዴ ማሇት 2*6=12 

ሰሉጥ 1 ኢዴ ማሇት 1*40=40 

ጠቅሊሊ 3 ኢዴ       52 

ስሇዚ ናይ ሊሕሚ ዒተርን ሰሉጥን ሕዋስ 52/3= 17.33% 
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                          5.33 ኢዴ 

ስሇዚ ምጥን ናይዞም እታወታት ከምዚ ዝስዕብ ምስሊሕ ይከኣሌ 

ናይ ዕፈን = (1.33/5.33)*100= 25% 

ናይ ሊሕሚ ዒተር= (4/5.33*2/3)*100= 50%  

ናይ ሰሉጥ ፊጉል = (4/5.33*1/3)*100=25% 

2.6.2. ብኮምፒተር ዝዲል ምጥን 

    ምጥን ብኮምፒር ዝዲል እንጥቀመልም እታወታት ይኹን እነርበሐን 

ዯርሆ ብቑፅሪ ወይ መጠን ዝሇዒሇ እንትኾን ኮይኑ ናይ ኮምፒተር ክእሇት 

ግን ወሳኒ እዩ፡፡ ስሇዚ በዚ መንገዱ ዝዲል ምጥን ብትሕዝትኡ ኣብ 

ዝተፇሊሇየ ዕዴመ ማሇት ውን ጫጩት (0-8 ሰሙን)፣ ዒበይቲ (9-20 

ሰሙን) ከምኡ ዴማ መውዯቖ (ሌዕሉ 21 ሰሙን) ኢሌካ ብምፌሊይ 

ዝዲል እንትኸውን ናይ ስጋ ዴማ ጀማሪ (0-4 ሰሙን) ከምኡ ውን 

መወዲእታ (5-8 ሰሙን) ዕዴመ ይኸውን ማሇት እዩ፡፡ ካብ ዝተፇሊሇዩ 

እታወታት እንትነዲለ ናይ ሕዴሕዴ እታወት ትሕዝቶ ምፌሊጥ ኣገዲሲ 

እዩ፡፡ ምጥን ብኮምፒተር ብክሌተ መንገዱ ምዴሊው ይከኣሌ፡፡  

16% 

12 % 

17.3%

3 

1.33 ኢዴ ዕፈን 

4 ኢዴ ሕዋስ ሰሉጥን 

ሊሕሚ ዒተርን 
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1. ኤክስ ኤሌ ብምጥቃም  

2. ፉዴ ዊን ሶፌትዌር ብምጥቃም 

 

 

ስእሉ 21፡ ትሕዝቶ ሕዴሕዴ ፌሌፌሌ ቀሇብ ዯርሆ ምንፃር (ኤክስ ኤሌ) 
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ስሇዚ እዚ ዝስዕብ ምጥን ዴማ ምዴሊው ይከኣሌ፤  

ስእሉ 22፡ ምጥን ኣብ ዝተፇሊሇየ ዕዴመ ዘሇዋ ዯርሆ ከም መማረፂ 1ን 

2ን 
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ስእሉ 23፡ ምጥን ብ ኤክስ ኤሌ ከመይ ምዴሊው ከም ዝከኣሌ 
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ወይ ዴማ ብዊን ፉዴ ሶፌትዌር ብምሕጋዝ ከምዚ ዝስዕብ ምዴሊው ውን 

ይከኣሌ  

 

ስእሉ 24፡ ናይ ጫጩት ምጥን 

 

 

 

 

 

 

 



መሓሪ ከበዯ፣ ሹሙየ በሊይ 2010 ዒ/ም                                                                        

ዘመናዊ ሜሊ ምርባሕ ዯርሆ  107 
 

 

 

ስእሉ 25፡ ናይ ዒበይቲ (8-20 ሰሙን ዕዴመ) ምጥን 
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ስእሉ 26፡ ናይ መውዯቖ (ሌዕሉ 21 ሰሙን ዕዴመ) ምጥን 

 

 

 

 



መሓሪ ከበዯ፣ ሹሙየ በሊይ 2010 ዒ/ም                                                                        

ዘመናዊ ሜሊ ምርባሕ ዯርሆ  109 
 

 

ምዕራፌ ሰሇስተ፤ ምክሌኻሌን ምቑፅፃርን ሕማማት ዯርሁ 

 

        ምርባሕ ዯርሆ እንትሕሰብ መጀመርያ ናብ ኣእምሮ ኣርባሕቲ 

ዝመፅእ ነገር እንተሃሉዩ ብዋናነት ሕማም ዯርሆ እዩ፡፡ ሕማማት ዯርሆ 

ብባህሪኦም ዝተወሳሰቡ እኳ እንትኾኑ ኣብዚ ግን ክግበር ዝግበኦ ነገር 

ንምርኣይ ፇቲና ኣሇና፡፡ 

3.1. ሜሊ ምክሌኻሌ  ሕማማት ዯርሁ 

3.1.1. ቀሇብን ማይን 

 ዯርሁ ብዝምገብኦን ዝሰትይኦን ነገር ብዒይኒ ብዘይረኣዩ 

ታህዋስያን ዝሇዒሇ ናይ ምግሊፅ ኣጋጣሚ ኣሇዎም፡፡ ስሇዚ 

ቀሇብን ማይን ዯርሁ፤ 

 ካብ ዝኾነ ዒይነት ዯጋዊ ጥቕዒት ክእሇ ኣሇዎ 

  ካብ ራህዴን ዕሳውን ነፃ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክቕመጥ ኣሇዎ 

 መብሌዕን መስተይን መሳርሕታት ብንፅህና ክተሓዙ ኣሇዎም 

  ንዝሓመማ ዯርሁ ፇሉኻ ምምጋብን ምንክብኻብን 

 ዝበስበሰን ዝዒሰወን  ቀሇብ ወይ ምግቢ ምውጋዴ 

 ካብ ዕቋር ማይ ዘይምስታይ፣ ምስ ፀረባሌዕ፣ ፀረ ፃህያይን 

ካሌኦት ኬሚካሊትን ዘይምንኽኻእን ወዘተ፡፡ 
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3.1.2.  ኣተሓሕዛን ክንክንን ዯርሁ 

• ብዯረጃ ዕዴምኦም፣  ፆትኦም፣ ዒይነቶምን ፇሉኻ ምሕብሓብ 

• ዝተመጣጠነ ምግብን ንጥረ-ነገራትን ምዴሊውን ምምጋብን 

• እኹሌ  መመገብን መሕዯርን ሰፇር ምውዴሊው 

• ናይ ሰፇር እኹሌ መጠን ሙቐት ምሕሊውን፤ ኣየር ክመሓሊሇፍ 

ምግባርን 

• ምስ ካሌኦት ካብ ከባቢኦምን መንጎኦምን ወፃኢ ዘል ንኽኪ 

ብዝተኸኣሇ መጠን ምንካይ  

• ዝሓመማ ዯርሁ ብቕሌጡፌ ብምፌሊይ ምሕብሓብን ግቡእ 

ሕክምና ክረኽባ ምግባርን 

• ካብ ዕዲጋ ዝተገዝኣ ዯርሁ ን 10 መዒሌታት ኩነታት ጥዕንአን 

ንምዕዛብ ካብ ካሌኦት ምፌሊይን 

3.1.3. መሳርሕታትን ናውትን 

• እንግሌገሇልም ናውቲ ኩለ ግዘ ምስ ተጠቐምናልምን ቅዴሚ 

ምጥቃምናን ብግቡእ ምሕፃብ 

• ኣግባብ ዘሇዎ ወይ ብበዒሌ ሞያ ዝተኣዘዘ መሳርሒ ምጥቃም 

• ኣብ ዝሓመማ ዯርሁ ዝተጠቐምናለ ዝኾነ ዒይነት መሳርሒ 

ምውጋዴ ወይ ከኣ ብግቡእ ኣፅሪኻ ምጥቃም 

• ካብ ዯርሆ ናብ ሰብ ክመሓሊሇፈ ካብ ዝኽእለ ሕማማት 

ንምክሌኻሌ  ብበዒሌ ሞያ ዝወሃብ መምርሒ ምትግባር ወዘተ፡፡    
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3.1.4. ከባቢያዊ ፅሬት ምሕሊው 

• ካብ ሰፇር ክሳብ ቀረባ መውዒሉአን ዘል ከባቢ ኩለ ግዜ ፅሩይ 

ምግባርን፣ ብመዯብ ብፀረ-ባሌዕን ግዲማዉን ምንፃግ 

• ዝሞታ ዯርሆ፣ ዝተበሊሸዉን ዝበስበሱን ነገራት፣ ምስ ዯምን 

ፌታንን ዝሓመማ ዯርሆ ዝተነኻኽኡ ነገራት ካብ ከባቢአን 

ኣርሒቕካ ምቕባርን ምቅፃሌን 

• ርስሓት ናይ ፌታንን ካሌኦት ፇሰስቲ ነገራትን ብኣግባቡ 

ዝውገዯለን ዝውህሇሇለን ቦታ ምስራሕ 

3.2. ሜሊ ምቑፅፃር ሕማማት ዯርሁ 

3.2.1. ክታበት 

 ኣብ ከባቢና ቅዴሚ ሐዚ ንዝኽሰቱ/ ንዝፌሇጡ ሕማማት 

ዝዲሇው ቅዴመ መከሊኸሉ እዩ 

 ብዝወፀልም ናይ ግዜ ሰላዲ መሰረት፣ ብዝተኣዘዘ መጠንን 

ፅርየት ኣተሓሕዛን፣ ዕዴመን ኩነታት ጥዕናን ብግቡእ 

መሳርሕታት መንገዴን ክወሃቡ ኣሇዎም፡፡ 

 ካብ እንስሳት ጥዕና ኬሊ ክታበት ምርካብ ይከኣሌ እዩ 

 ክታበት ብዝተፇሊሇየ መንገዱ ምሃብ ይከኣሌ፡፡ ብዒይኒ፣ 

ብኣፌንጫ ወይ ብማይ ብምብፅባፅ  
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3.2.2. ብመዴሓኒታትን ካሌኦትን ምሕካም 

 ንዝሓመማ ዯርሁ ናብ ቀረባና ዝርከብ ጥዕና ኬሊ ብምኻዴ ወይ 

ብምውሳዴ ብበዒሌ ሞያ ዝተኣዘዘልም ኣፊውስ፣  ኣተሓሕዛን 

ኣመጋግባን ምክትታሌ 

 ብርሕቐት ምኽንያት ንክመሊሇሱ እንተዘይተኻኢለን እቲ 

መዴሓኒት ባዕልም ንክህቡ እንተተኣዚዞም፤ 

 መጠንን ዒቐንን፣ ዝወሃበለ መንገዱን መሳርሕን፣ ግዘን በዝሒ 

መዒሌታት ብጥንቓቐ ፇሉጥካ ምስራሕ 

 ንዘይተኣዘዘልም ዯርሆ ዘይምጥቃም 

 ኣብ ቆሌዐ ዘይረኽብዎን፣ ንብሌሽት ዘይተቓሌዏን ቦታ ምቕማጥ 

3.2.3. ወቕታዊ ፀረ- ግዲማዉን ውሽጣውን ፅግዕተኛታት ምጥቃም 

• ብበዒሌ ሞያ ብዝተነገሮም ወቕቲ፣ ዒቐንን ኣወሃህባን መሰረት 

በብወቕቱ ምክትታሌ 

• ካብ ዝተፇቐዯልም ዯርሁ ወፃኢ ንኻሌእ ጥቕሚ ዘይምውዒሌ 

• ካብ ሕጋዊ ዘይኮነ ዕዲጋ ዝኾነ ዒይነት መዴሓኒት ዒዱግካ 

ዘይምጥቃም 

• ቅዴሚ ተሇምድኣዊ ሕክምና ናብ ክኢሊ ብገንኡ ምውሳዴን 

ቅዴሚ ናብ ጥዕና ኬሊ ምውሳዴ ዝሃብናዮ ነገር ብግሌፂ ንበዒሌ 

ሞያ ሓበሬታ ምሃብ ፡፡ 
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3.3. ኣገዯስቲ ሕማማት ዯርሁ 

    ሕማማት ዯርሁ ብጉዴሇት ኣመጋግባ፣ ብኣተሓሕዛ፣ ብታህዋስያንን 

ወዘተ ይኽሰት፡፡  ኣብ ክሌሌና ብዙሓት ዒይነታት ሕማማት ዯርሁ ዋሊ 

እኳ እንተሃሇው ሐዚ ግን እቶም ቀንዱ ቀንዱ ኣሌዑሌና ክንርኢ ኢና፡፡ 

3.3.1. ብቫይረስ ዝመፁ ሕማማት 

 3.3.1.1. ፇንግሌ (Newcastle) 

        ብቫይረስ ዝኽሰት ተመሓሊሊፌን ቀታሌን ሕማም ዯርሆ ኮይኑ እቲ 

ኣብ ዒሇም ተፇራሒ ሕማም ውን እዩ፡፡ ብፌሊይ ጫጩት በዚ ሕማም 

እንትጥቅዒ ክሳዕ 100% ሞት ከጋጥም ይኽእሌ፡፡ 

መንቀሉ፣ ቫይረስ ኮይኑ ብዯርሆ ወይ ካሌኦት ኣዕዋፌ ይመሓሊሇፌ፡፡ 

ብዝተፇሊሇየ መንገዴታት ዝመሓሊሇፌ ኮይኑ፣ ብሃፊን ዝተበከለ ነገራት 

ብምምጋብን ይመሓሊሇፌ፡፡ 

ምሌክታት፤ ምስዒሌ፣ ህቕ ምባሌ፣ መፅንሒ ምግቢ ወይ ክሮፕ ንታሕቲ 

ምውራዴ፣ ርእሲ ምዴፊእ፣ ፓራሊይዝ፣ ሞት ወዘተ፡፡ ይኹን እምበር 

እዞም ምሌክታት ተራእዮም ማሇት ግዳታ ፇንግሌ ኣል ማሇት ግን 

ኣይኮነን፡፡ ስሇዚ ክፌሇጥ ዝኽእሌ ብምርመራ ወይ ሊብራቶሪ ተራእዩ 

ጥራሕ እዩ፡፡ 

ሕክምና፣ የብለን 

መከሊኸሉ፣ ክትባት 
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ስእሉ 27፡ ምሌክታት ብፇንግሌ ዝተጠቕዒ ዯርሁ 

 

• ኣቐዱምና ብክታበት ክንከሊኸል ንኽእሌ 

• ንዝሓመማ ፇሉካ ምሕብሓብ 

• ተወሳኺ ፕሮቲንን ቫይታሚንን ዘሇዎም ምጥን ምምጋብ 

• ንዝሓመማ ኣሚኖቪት ምሃብ ወዘተ  
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 3.3.1.2. ኢንፋክሸስ/ረኽሲ በርሳሌ (Gumboro) 

መንቀሉ፡ ብቫይረስ ዝኽሰት ኣዝዩ ተመሓሊሊፌን ብመጠኑ ቀታሌን ሕማም እዩ፣  

• ስርዒት ምክሌኻሌ ሰውነት የጥቅዕ 

• ብዝተፇሊሇየ መንገዴታት ዝመሓሊሇፌ ኮይኑ፣ ብሃፊን 

ዝተበከለ ነገራት ብምምጋብን ብምንኽኻእን ይመሓሊሇፌ 

• ኣብ ሰፇርን  ናውትን ናይ ምፅናሕ ተኽእል ኣሇዎ 

• ዘይተሇመደ ምሌክታት ስርዒተ-ምሕቓቕ ምግቢ ከም ፃዕዲ 

ወይ ማይ ዝመስሌ ተቕማጥ፣ ብፉንጢጣ/መሃንቱስ 

ምቕማጥን ምትኳዕን 

ምሌክታት፣ ናይ ምዴባር ምሌክት ኣብ 4-8 ሰሙን ዕዴመ ዘሇዋ ዯርሁ 

ይርአ ከምኡ ዴማ ሞት ካብ 5-10% ወይ ሓዯ ሓዯ ግዜ ዴማ ክሳዕ 

60% የጋጥም 

ሕክምና፣ የሇን 

መከሊኸሉ፣ ክትባት 
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ስእሉ 28፡ ብረኽሲ በርሳሌ ዝተጠቕዒ ዯርሁ 

 

 3.3.1.3. ዒበቕ ዯርሆ (fowl pox) 

• ናይ ዯርሆ ዒበቕ  ብቫይረስ ዝመፅእ፣ ብበረረትን ተሊገበትን 

ነፌሳት ዝመሓሊሇፌ ሕማም እዩ 

• ካብ 3-5 ወርሒ ዕዴመ ዘሇወን ዯርሁ የጥቅዕ፡፡ ስሇዚ ዯርሆ 

ቅዴሚ 5 ሰሙን ዕዴመ ምብፀሐን ክኽተባ ኣሇወን  

• ጡብ ኣዴጊ ኣብ ጭሕሚ፣ ርእሲ፣ ዒይኒ፣ገፅ ወዘተ ይወፅእ 

ይኹን እምበር ሞት ኣየስዕብን 

• ፇሳሲ ብዒይኒ ወይ ኣፌንጫ እንትወፅእ ክሳዕ 50 ሚኢታዊ ሞት 

የስዕብ 

• ምምሳንን ናይ እንቁሊሉሕ ምቕናስን የስዕብ 

•  ኣቐዱምና ብክታበት ክንከሊኸል ንኽእሌ 

• ዝተጠቕዐ ኣወጊዴና ክንትክኦም ይምረፅ 
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ሕክምና፣ በዚ ሕማም ዝተጠቕዒ ዯርሆ ምንም እኳ ሕክምና ዘይብለ እንትኾን 

ዝሓመማ ብምውጋዴ ዝተረፊ ምኽታብ ግን ይከኣሌ 

መከሊኸሉ፣ ኣብ ከባቢና ብበዝሒ ዝረአ እንተኾይኑ ኣብ 6ይን 12ን ሰሙን 

ምኽታብ 

ስእሉ 29፡ ብዒበቕ ዝተጠቕዒ ዯርሁ 

 

 3.3.1.4. ማሬክስ 

• ብቫይረስ ዝኽሰት ሕማም ኮይኑ ቀንዱ ስርዒት መትንን ትእዛዝ 

ጭዋዲን የጥቅዕ 

• ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንኽክእ ይመሓሊሇፌ 

• ማዕረ ዘይኮነ ፓራሉሲስን፣ ክሌቲኡ መሓውር ወይ ሓዱኡ 

ጠቕሉለ ምሌማስ 

• 5% ሞት በብመዒሌቱ ን2-3 ሰሙናት 
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ስእሉ 30፡ ብማሬክስ ዝተጠቕዒ ዯርሁ 

ሕክምና፣ የብለን  

መከሊኸሉ፣ ክትባት ኣብ ናይ ሓዯ መዒሌቲ ዕዴመ 

3.3.1.5. ብሮንካይት (infectious bronchitis) 

መንቀሉ፣ እዚ ሕማም ብቫይረስ ዝመፅእ ኮይኑ ብዝተበከሇ መሳርሒ ወይ 

ኣየር ኣቢለ ይመሓሊሇፌ 

ምሌክታት፣  

 ሞት ካብ 5-60% 

ጫጩት ፣ ምህንጣስ፣ ህቕታ፣ ካብ ዒይኒን ኣፌንጫን ፇሳሲ ምውፃእ 

ዒበይቲ፣ ሞት ካብ 0-2% 

መውዯቖ፣ ካብ 10-50% እንቁሊሉሕ ምቕናስ፣ ለስለስ እንቁሊሉሕ ምውዲቕ 
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ሕክምና፣ የብለን  

መከሊኸሉ፣ ክትባት 

3.3.2. ብባክተርያ ዝመፁ ሕማማት 

 3.3.2.1. ኣፃዲፉ ተቕማጥን ተምሊስን (fowl cholera) 

• ብባክተርያ ዝኽሰት ኣዝዩ ተመሓሊሊፌን ቀታሌን ሕማም እዩ፡፡  

• ብዝተፇሊሇየ መንገዴታት ዝመሓሊሇፌ ኮይኑ፣ ቀንዱ ብሃፊን፣ 

ብዝርባብ ዝተበከለ ነገራት፣ ብምምጋብን ይመሓሊሇፌ 

• ምሌክት ዘየርእዩ ተሰከምቲ ቀንዱ መመሓሊሇፌቲ እቲ ሕማም 

እዮም 

• ረስኒ፣ ዝርባብ፣ ተቕማጥን ቶል ቶል ምትንፊስን ናይ ኣፃዲፉ 

ምሌክታት እንትኾኑ ሕንጥሌጥሌ ናብ ሰማያዊ ሕብሪ ይቕየር 

• ኣብ ከባቢ ርእስን ክሳዴን፣ ኣብ እግሪ መጋጥም ክንፌን ምሕባጥን 

ዴማ ቀስ ኢልም ዝርኣዩ ምሌክታት እዮም 
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ስእሉ 31፡ ብፊወሌ ኮላራ ዝተጠቕዒ ዯርሁ 

 

• ብፀረ-ባክተርያ ምቁፅፃር ይከኣሌ 

• ሕማም ዝኣተወን ዯርሁ ብኻሌኦት ምሌዋጥ 

• ምስ ካሌኦት ከተሓሊሌፈ ዝኽእለ ተሰከምቲ ዘይምቕራብን 

ንፅህና ብምሕሊውን ንከሊከል 
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3.3.2.2. ታይፍይዴ   (Salmonelosis) 

መንቀሉ፣ ሳሌሞኔሊ ጋሉናረም ብዝተብሃሇ ባክተርያ ዝመፅእ ኮይኑ በቲ 

ሕማም ካብ ዝተጠቕዒ ዯርሁ ዝርከብ እንቁሊሉሕ ኣቢለ ዴማ 

ይመሓሊሇፌ፡፡ በቲ ሕማም ዝተጠቕዒ ጫጩት ፃዕዲ ሕብሪ ዘሇዎ ፅሕፃሕ 

ምሌክት እንተርእያ ዝሇዒሇ ሞት ዴማ የጋጥም፡፡ ይኹን እምበር እዚ 

ሕማም ኣብ ዝዒበያ ዯርሁ ዝርአ ሕማም እዩ፡፡ ብፌታን፣ ዝሞታ ዯርሆ፣ 

ዝተበከሇ ክዲን፣ ጫማ ወይ መሳርሕታት ኣቢለ ዴማ ክመሓሊሇፌ 

ይኽእሌ፡፡ 

ምሌክታት፣ ፃዕዲ ሕብሪ ፅሕፃሕ ከምኡ ውን 25-60% ሞት 

ሕክምና፣ ፌቱን ዝኾነ መዴሓኒት ብዘይምህሊው እተን ዝሓመማ ምውጋዴ 

ተመራፃይ መፌትሒ እዩ 

3.3.2.3. ኢንፋክሺየስ ኮራይዛ 

መንቀሉ፡ ሄሞፉሇስ ብዝተብሃሇ ባክተርያ ዝመፅእ ግዜ ዘይህብ ሕማም ኮይኑ 

ኣብ ኩለ ዕዴመ ዘሇዋ ዯርሁ የጥቅዕ፡፡ ብ ኣየር፣ ብዝተበከሇ ማይን 

ብምንኽኻእን ዴማ ይመሓሊሇፌ፡፡ 

ምሌክታት፡ ምህንጣስ፣ ፇሳሲ ካብ ዒይንን ኣፌንጫን ምውፃእ፣ ምጥባቕ ክዲን 

ዒይኒ፣ ትሑት ዕብየት ጫጩት፣ ሌዐሌ ምቕናስ ምህርቲ እንቁሊሉሕ (10-

40%) ከምኡ ውን ፀገም ምትንፊስን እዮም፡፡ 

ሕክምና፡ ብፀረ-ባክተርያ ኣቢሌካ ምሕካም ይከኣሌ 
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መከሊኸሉ፡ ዝሇዒሇ ክንክንን ሓዯ ዒይነት ዕዴመ ዘሇወን ዯርሆ ምሓዝ 

3.3.2.4. ፕለረም 

መንቀሉ፡ ሳሌሞኔሊ ፕለረም ዝበሃሌ ባክተርያ ዝመፅእ  ኮይኑ ብረኽሲ ዯም 

ከምኡ ውን ዝተበከሇ እንቁሊሉሕ ዝመሓሊሊፌን ቀታሌን ሕማም እዩ፡፡  

ምሌክታት፡ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ትሕቲ 3 ሰሙን ዕዴመ ዘሇወን ጫጩት 

ዝርአ ኮይኑ ብዋናነት ብዙሓት ጫጩት ኣብ እንቁሊሉሐን እንትሞታን ዴሕሪ 

ምፌሌፊሌ ውን እንትሞታን እዩ፡፡ ብተወሳኺ ውን ምቕናስ ምግቢ፣ ምዴባር፣ 

ፃዕዲ ፅሕፃሕ፣ ፀገም ምትንፊስ ወዘተ ውን ምሌክታት እዚ ሕማም እዮም፡፡ 

ሕክምና፡  ፀረ-ባክተርያ ምጥቃም 

3.3.3. ብፕሮቶዝዋ ዝመፁ ሕማማት  

3.3.3.1. ኮክሲዴዮሲስ 

መንቀሉ፣ እዚ ሕማም ፕሮቶዝዋ ብዝበሃለ ነፌሳት ዝመፅእ ኮይኑ 

ብዝተበከሇ ምግቢ፣ ማይ ወይ ጉዝጓዝ ይመሓሊሇፌ፡፡ 

ምሌክታት፣ ምግቢ ምቕናስ፣ ጭርአን ምዴርባይ፣ ዝተዝረፌረፇ ክንቲት፣ 

ዯም ዝተሓወሶ ፅሕፃሕ ከምኡ ዴማ ሞት 

ሕክምና፣ ኮክሲዴዮስታት ዝተብሃሇ መዴሓኒት ምስ ምግቢ ምሃብ
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ሰዯቓ 10፡ ናይ ክታበት ግዜ ሰላዲ ዴማ ከምዚ ዝስዕብ ይቐርብ 

ዕዴመ ክታበት ዝክተበለ መንገዱ ዒይነት 

1 መዒሌቲ ማሬክስ ትሕቲ ቆርበት  

7-9 መዒሌቲ ፇንግሌ ብዒይኒ ኤች ቢ 1 

14-21 መዒሌቲ ፇንግሌ/ ብሮንካይት ብማይ/ብዒይኒ ኤች ቢ 1/ሊሶታ 

14-21 መዒሌቲ ግምበሮ ብማይ/ብዒይኒ  

5 ሰሙን ፇንግሌ ወይ 

ብሮንካይት 

ብማይ ወይ ብምንፃግ ሊሶታ 

8-10 ሰሙን ፇንግሌ ወይ 

ብሮንካይት 

ብማይ ወይ ብምንፃግ ሊሶታ 

10-12 ሰሙን ኢንሴፊልማየሉስ ኣብ ክንፉ  

10-12 ሰሙን ፊወሌ ፖክስ/ዒበቕ ኣብ ክንፉ  

12-14 ሰሙን ፇንግሌ ወይ 

ብሮንካይት 

ብማይ/ብዒይኒ ሊሶታ 

16-18 ሰሙን ፇንግሌ ወይ 

ብሮንካይት 

ብማይ /ብዒይኒ ሊሶታ 

ካብ 60-90 

መዒሌቲ ወይ 18 

ሰሙን 

ፇንግሌ ወይ 

ብሮንካይት 

Paranteral /ብዒይኒ ሊሶታ 

 

 

 

 



መሓሪ ከበዯ፣ ሹሙየ በሊይ 2010 ዒ/ም                                                                        

ዘመናዊ ሜሊ ምርባሕ ዯርሆ  124 
 

4. ኣዋፃኣይነት ምርባሕ  ዯርሆ 

     ምርባሕ ዯርሆ ናይ እንቁሊሉሕን ናይ ስጋን ተባሂለ ዝኽፇሌ እንትኾን 

ብዋናነት ኩነታት ዕዲጋ፣ ዒላት ዯርሆን ስርዒተ ኣመጋግባ ማሕበረ-ሰብን 

ክፇሊሇ ይኽእሌ እዩ፡፡ ስሇዚ ኣብዚ ከም ኣብነት እንጥቀመልም ዋጋ ይኹን 

ካሌኦት ሓሳባት ግዚያዊ እንትኾን ኣገባብ ኣሰሊሌሕኡ ግን ዝቕየር 

ኣይኮነን፡፡ 

ኣብነት፡ ኣቶ ግርማይ ዝተብሃሇ ውሌቀ ሰብ 1000 ናይ እንቋቑሑ ዒላት 

ጫጩት ብምጥቃም ከራብሕ ይዯሉ፡፡ ስሇዚ ትሌሚ ንምዴሊው 

እንትንሓስብ ከምዚ ዝስዕብ ይኸውን ማሇት እዩ፡፡ 

ወፃኢ ብዝምሌከት 

ሀ. ናይ ጀማሪ ጫጩት ምጥን (0-8 ሰሙን ዕዴመ) 

 መዒሌታዊ ናይ ሓንቲ ጫጩት ምጥን =40 ግራም  

 መዒሌታዊ ናይ 1000 ጫጩት ምጥን = 1000*40 ግ= 40 

ኪ/ግ 

 ወርሓዊ ናይ 1000 ጫጩት ምጥን = 30*1000*40ግ= 

1200 ኪ/ግ 

 ክሌተ ወርሒ ናይ 1000 ጫጩት ምጥን =60*1000*40ግ= 

2400ኪ/ግ 

 ዋጋ ን ሓዯ ኩንታሌ= 1050 ብር 
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 ጠቕሊሊ ዋጋ= 25200 ብር 

 ናይ ጫጩት ዋጋ = 25*1000= 25000 

 ዴምር= 50,200 

ሇ. ናይ ዒበይቲ ምጥን (9-20 ሰሙን ዕዴመ) ወይ 2-5 ወርሒ 

 ዘሒ ከጋጥም ዝኽእሌ ሞት 5% እንተኾይኑ 

 ዝተርፊ= 1000-1000*5/100= 950 ጫጩት 

 መዒሌታዊ ዘዴሉ ምጥን 72-90 ግራም እንትኾን ሐዚ ግን 90 

ግራም ንጠቐም 

 መዒሌታዊ ዘዴሉ ምጥን ን950 ጫጩት =950*90ግ= 85.5 

ኪ/ግ 

 ወርሓዊ ዘዴሉ መጠን ምጥን ን 950 ጫጩት 

=30*950*90/1000=2565 ኪ/ግ 

 3 ወርሒ ዘዴሉ ምጥን ን 950 ጫጩት 

=90*950*90/1000= 7695 ኪ/ግ 

 ዋጋ ን ሓዯ ኩንታሌ =1050 ብር 

 ጠቕሊሊ ዋጋ = 80,850 ብር 

ሐ. ናይ መውዯቖ  ምጥን (ሌዕሉ 20 ሰሙን ዕዴመ) ወይ ናይ 2 ዒመት 

 ኣብዚ ከጋጥም ዝኽእሌ ሞት =2% እንተኾይኑ 

 ዝተረፊ= 950*2/100 = 931 ጫጩት (በዚ እዋን ዘሇዋ ናይ 

እንቁሊሉሕ ዯርሆ ቦቫንስ ስሇዝኾና ኣንስትዮ እየን ) 
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 መዒሌታዊ ዘዴሉ ምጥን ን 931 ጫጩት = 116 ግራም  

 መዒሌታዊ ዘዴሉ ምጥን ን 931 ጫጩት  = 116*931 =107 

ኪ/ግ 

 ወርሓዊ ዘዴሉ ምጥን 931 ጫጩት 

=30*931*116/1000=3240 ኪ/ግ 

 24 ወርሒ ዘዴሉ ምጥን 931 ጫጩት = 

24*30*931*116/1000=77757.12 ኪ/ግ 

 ዋጋ ን ኩንታሌ =1050 ብር 

 ጠቕሊሊ ዋጋ = 815, 850 ብር 

ጠቕሊሊ ወፃኢ = ዋጋ ጫጩት + ናይ ጀማሪ ምጥን + ዒበይቲ ምጥን + 

መውዯቖ ምጥን ስሇዚ 

                  =25000+25200+80850+815850 

                   = 946,900 ብር 

ኣታዊ  እንትንርኢ  ዴማ  

ሀ. ሽይጣት  እንቁሊሉሕ 

 ምህርቲ እንቁሊሉሕ 75% እንተኾይኑ 

 መዒሌታዊ ክርከብ ዝኽእሌ ምህርቲ እንቁሊሉሕ = 

75*931/100= 698.25  
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 ወርሓዊ ክእከብ ዝኽእሌ ምህርቲ እንቁሊሉሕ 

=75*931*30/100=20947.5 

 24 ኣዋርሕ ክእከብ ዝኽእሌ ምህርቲ እንቁሊሉሕ 

=75*931*30*24/100=502740 

 ዋጋ 1 እንቁሊሉሕ =2.50ብር 

 ጠቕሊሊ ዋጋ = 502740*2.5=1,256,850 ብር 

ሇ. ሽይጣት  ዝኣረጋ  ዯርሆ 

 ናይ ሓንቲ ዯርሆ ዋጋ 75 ብር እንተኾይኑ 

 ጠቕሊሊ ዋጋ =75*931 = 69,825 ብር 

ስሇዚ ጠቕሊሊ ኣታዊ = ሽይጣት እንቁሊሉሕ + ሽይጣት ዝኣረጋ ዯርሆ 

                       =1256850+69825 = 1,326,675 ብር 

ስሇዚ ትርፉ እንትንርኢ ዴማ  

ትርፉ = ኣታዊ  ክጎዴሌ ወፃኢ =1,326,675-946,900 ብር = 

379,775 ብር እዩ፡፡  

ወርሓዊ እቶት ዴማ 15,823.96 ብር ይኸውን፡፡ ይኹን እምበር ናይ ገዛ 

ክራይ፣ መዴሓኒትን ሰራሕተኛን ወፃኢ ኣይተኻተተን፡፡ 
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5. መረዲእታ ምሓዝን ምክትታሌን 

ኣብዚ ዘፇር እዚ ተዋፉሩ ዝስርሕ ሰብ መረዲእታ ብምሓዝን 

ብምክትታሌን ኣብቲ ስራሕ ዘል ጎዯልታት ነፂሩ ብምውፃእ ኣብ ቐፃሉ 

ስርሑ ዕውት ንክኸውን ይገብሮ፡፡ ብፅቡቕ ኩነታት ዝተተሓዘ መረዲእታ 

ዴማ እዞም ዝስዕቡ ረብሓታት ይህሇዎ፡ 

 ውፅኢታውነት እተን ዯርሁ ምፌሊጥ ን(እንቓቁሖን ስጋን) 

 ዝተርኣዩ ሕማማትን ኣተሓሓዛ ፀገምን ብመረዲእታ ብምሓዝ 

ኣዴሊዪ ስጉምቲ ንምውሳዴ 

 ኣታውን ወፃእን ብምምዝጋብ ትርፌኻ ንኽትፇሌጥ ይሕግዝ 

 ምህርቲ ንምዕባይን ኣካይዲኻ ንምስትኽኻሌ ይሕግዝ 
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ሰዯቓ 11፡ ናይ መፇሌፇሉ (መጫጭሒ) መረዲእታ መትሓዚ ቕጥዑ 

 

ዕሇት   ወርሒ        ዒ.ም   

ተ.ቑ ዒላት 

ዯርሆ 

በዝሒ 

እንቋቑሖ 

ዝሓቖፍትለ 

ዕሇት 

ዝጫጨሐትለ  

ዕሇት 

ዝተጫጭሑ 

በዝሒ 

ጨቓውቲ 

ካብ 

እንቋቑሖ 

ከይወፁ 

ዝሞቱ 

ዯካማ 

ዝኾኑ 

ጠንካራ 

ዝኾኑ 

ዝተጫጭሑ 

ብሚኢታዊ 
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ሰዯቓ 12፡ መቆፃፀሪ በዝሒ ዝተረኸበ ምህርቲ እንቁሊሉሕን ዝሞታ ዯርሁን 

ተ/ቁ ዕሇት በዝሒ 

መውዯቖ 

ዝተረኸበ በዝሒ 

እንቁሊሉሕ 

ዝተሰበረ በዝሒ 

እንቁሊሉሕ 

ዝሞታ 

በዝሒ 

ዯርሁ 

ዝተወሰዯ 

ስጉምቲ 

ሪኢቶ 
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ሰዯቓ 13፡ መቆፃፀሪ በዝሒ ዝሓመማ ዯርሁ 

ተ/ቁ ዕሇት ዝሓመማ በዝሒ 

ዯርሁ 

ዝተጠርጠረ ሕማም ዝተውሃበ 

ሕክምና 

ርኢቶ 

      

      

      

ሰዯቓ 14፡ መቆፃፀሪ በዝሒ ክትባት ዝወሰዲ ዯርሁ 

ተ/ቁ ዕሇት ዝተውሃበ ዒይነት ክትባት ዝተርኣየ ፌለይ ምሌክት ሪኢቶ 
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