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ጤፍ የኢትዮጵያ አገር በቀል ሰብል ሲሆን ከአገሪቱ የብዕር እና አገዳ ሰብሎች መካከል  አንዱና ዋነኛው ነው። ኢራግሮስቲስ 

/Eragrostis/ 350 የተለያዩ ዝርያዎች /species /ሲኖሩት ከነዚህ ውስጥም 54ቱ በኢትዮጵያ ሲገኙ 14ቱ ደግሞ በኢትዮጵያ  

ብቻ/endemic/ የሚገኙ ናቸው። ጤፍ ለምግብነት የዋለው ከክርሰቶስ ልደት በፊት 4000 ዓመት ጀምሮ እንደሆነ ጥናቶች 

ያመለክታሉ። ጤፍ በአገርአቀፍ ደረጃ ከ 3 ሚሊዮን ሄ/ር በላይ ይሸፈናል፡፡ በአማራ ክልል ደግሞ ከ1 ሚሊዮን ሄ/ር በላይ 

መሬት በጤፍ ይሸፈናል፡፡ ጤፍ የኢትዮጵያ ዋነኛ የምግብ ሰብል ነው፡፡ ሰብሉ ከ70 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የዕለታዊ ምግብ ፍጆታ 

ነው፡፡ በየዓመቱ አጠቃላይ በብርዕና አገዳ ሰብሎች ከሚሸፈነው ማሳ ውስጥ በአማካይ 30% ለጤፍ ይውላል፡፡ ከዓመታዊው 

ጠቅላላ የብርዕና አገዳ ሰብሎች ምርት ውስጥ ከ20% በላይ ከጤፍ ይገኛል፡፡ በ2011/12 የምርት ዘመን ጤፍ በአገርአቀፍ ደረጃ 

ከነበረው የማሳ ሽፋንና አጠቃላይ ምርት ውስጥ የአማራ ክልል ድርሻ 37% በማሳ ሽፋን እና 38% በአጠቃላይ ምርት  ነበር 

(የኢትዮጵያ ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ፣ 2011/12)፡፡ 

 

ምንም እንኴን ጤፍ በአገራችን እና በክልላችን ከብዕርና አገዳ ሰብሎች የበለጠ የማሳ ሽፋን ቢኖረውም ምርታማነቱ ግን ዝቅተኛ 

ነው፡፡ የክልሉ የ12 ዓመት አማካይ የጤፍ ምርታማነት (2000/2001 — 2011/2012) በሄክታር 15.42 ኩንታል ነው፡፡ 

የምርታማነት ዕድገቱን ደግሞ ስናይ በ2000/1 እ.ኤ.አ. 12.33 ኩንታል በሄክታር የነበረ ሲሆን በ2011/12 ደግሞ 18.5 

መድረስ ችሏል፡፡ በ12 ዓመት ጉዞ ውስጥ ምርታማነቱን በ6.17 ኩ/ል ወይም በ33.4 % ማሳደግ ተችሏል፡፡ 

 

ጤፍ ከሌሎቹ የብርዕና አገዳ ሰብሎች ባልተናነሰና በአንዳንድ የምግብ ይዘቶችም ከሌሎች ሰብሎች በተሻለ መልኩ አስፈላጊ 

የሆኑትን የምግብ ንጥረ-ነገሮች አካቶ ይዟል፡፡ የአሚኖ አሲድ ጥንቅሩም ለሰው ልጅ ጤናማ ህይወት በሚያስፈልገው መጠን 

እንደያዘ የስርዓተ-ምግብ አጥኚዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ጤፍ ከሌሎች ሰብሎች በተለየ ሁኔታ ግሉቲን(gluten) 

የተሰኘው የምግብ ንጥረ ነገር ስለሌለው ለንጥረ ነገሩ አለርጂክ የሆኑ ሰዎች ጤፍን መመገብ ሴሊያክ በሽታን (celiac disease) 

፣ የብረት (iron) እጥረትን እንዲሁም የስኳር በሽታን ለመከላከል እንደሚቻል በቅርብ ጊዜ የወጡ ጥናቶች ያመለክታሉ፡፡ 

በመሆኑም በአሁኑ ወቅት በውጭ ገበያም ተፈላጊነቱ እየጨመረ ይገኛል።  
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የጤፍ ንጥረ ምግብ ይዘት ከሌሎች የብርዕና አገዳ ሰብሎች ጋር ሲነፃፀር (በ100 ግራም የጤፍ ዘር ውስጥ) 

ንጥረ ምግብ 
ነጭ 
ጤፍ 

ቀይ 
ጤፍ 

ሰርገኛ ዳጉሳ ገብስ በቆሎ ስንዴ ማሽላ 

ኃይል ሰጪ (ካሎሪ) 339 336 336 326 334 356 339 338 

 ፕሮቲን (ግራም) 11.1 10.5 8.3 7.2 9.3 8.3 10.3 7.1 

  ስብ (ግራም) 2.4 2.7 2.9 1.4 1.9 4.6 1.9 2.8 

  ካርቦሃይድሬት(ግራም) 73.6 73.1 75.2 77.1 75.4 73.4 71.9 76.8 

  ጭረት/Fiber(ግራም) 3 3.1 3.6 5.6 3.7 2.2 3 2.3 

   አሽ (ግራም) 2.5 3.1 3 3.3 2 1.3 1.5 1.6 

ካልሽየም  (ሚሊግራም) 156 157 140 386 47 6 49 30 

 ፎስፈረስ (ሚሊ ግራም) 366 348 368 220 325 276 276 282 

ብረት (ሚሊ ግራም) 18.9 58.9 59 85.1 10.2 4.2 7.5 7.8 

 ርጥበት(%) 10.4 11.1 10.7 12.1 11.3 12.4 10.8 12.1 

ምንጭ፡- Abebe et al. 2007; Baye et al. 2014; Gebremariam et al. 2012; Kebede 2009 

የጤፍ አሚኖ አሲድ ይዘት ከሌሎች የብርዕና አገዳ ሰብሎች ጋር ሲነጻጸር (g/16 g of nitrogen) 

አሚኖ አሲድ ጤፍ ገብስ በቆሎ ሲናር ሩዝ ማሽላ ስንዴ 
እንቁ 
ዳጉሳ 

FAO 
Pattern 

ሙሉ 
እንቁላል 

 ላይሲን 3.68 3.48 2.67 3.71 3.79 2.02 2.08 2.89 4.2 6.6 

አይሶሉሲን 4 3.58 3.68 3.76 3.81 3.92 3.09 3.09 4.2 7.5 

 ሉሲን 8.53 6.67 12.5 7.26 8.22 13.3 7.04 7.29 4.8 9.4 

  ቫሊን 5.46 5.04 4.85 5.1 5.5 5.01 4.13 4.49 4.2 7.2 

  ፌኒል አላኒን 5.69 5.14 4.88 5 5.15 4.9 4.86 3.46 2.8 5.8 

 ሃይሮሲን 3.84 3.1 3.82 3.3 3.49 2.67 2.32 1.41 2.8 4.4 

 ትሮፕቶፋን 1.3 1.54 0.7 1.26 1.25 1.22 1.07 1.52 1.4 1.4 

  ትሪዮኒን 4.32 3.31 3.6 3.31 3.9 3.02 2.69 2.5 2.8 4.2 

  ሃስቲዲን 3.21 2.11 2.72 2.1 2.5 2.14 2.08 2.08  - 2.1 

  አርጂኒን 5.15 4.72 4.19 6.29 8.26 3.07 3.54 3.48  - 6.9 

  ሜቲዮኒን 4.06 1.66 1.92 1.68 2.32 1.39 1.46 31.35 2.2 3.8 

ሲስቴይን 2.5 -  -  -   -  - -  3.19 2 2.4 

           

ምንጭ-፡ Alemayehu (1990); Jansen et al. (1962) 

1.1. የጤፍ ሥርዓተ- ምግብ እና የጤና ጥቅሞች 
 

file:///C:/Users/HP/OneDrive/Desktop/derss001/IFPRI_WORK_PetraBrown_15Sept2014/WORKING%20PAPERS%20Docs%20to%20edit/WP_Nutrition%20and%20Teff/tables%20and%20figures_PB.xlsx%23RANGE!_ENREF_5


 

 

3 

 

 

 

 

 ጤፍ ከባህር ጠለል ጀምሮ እስከ  3000 ሜትር ከፍታ  በተለያየ  የዝናብ መጠንና የአፈር ዓይነት ሊበቅል ይችላል፡፡ 

ነገር ግን በምርምር እንደተረጋገጠው  የጤፍ ሰብል ውጤታማ የሚሆነው ከ1700 እስከ 2300 ሜትር ከባህር ጠለል 

በላይ ነው፡፡ 

 ዓመታዊ የዝናብ መጠን ከ750 እስከ 850 ሆኖ በሰብሉ የዕድገት ዘመን ደግሞ  ከ300 እስከ 500 ሚሊ ሜትር ዝናብ 

ያስፈልገዋል፡፡ 

  የሙቀቱ መጠን ከ10-27 ዲ.ሴ የሆነ አካባቢ ይስማማዋል፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ትክክለኛውን ማሳ መምረጥ፣ 

 ተገቢውን የማሳ ዝግጅት ማከናወን (የመጀመሪያ እርሻ ሰብሉ እንደተነሳ ርጥበቱን ሳይለቅ ማረስ፣ የሚፈለገውን 

የእርሻ ድግግሞሽ ማከናወን፣ የወቅቱን የዝናብ ሁኔታ መሰረት አድርጎ ማረስ)፤ 

 የማሳውን ተዳፍትነት ተከትሎ አለማረስ፤ 

 የአሲዳማነት ችግር ያለበት ማሳን በኖራ ማከም፣ 

 በዘር ወቅት ማሳውን በእንስሳት አለማስጠቅጠቅ፤ 

 የተሻሻሉ የእርሻ መሳሪያዎችን (ገልባጭ ማረሻ፤ ትራክተር ወዘተ) መጠቀም፣ 

 ኮትቻ አፈርን በአግባቡ ማንጣፈፍ፤ 

 ጤፍ በሁሉም የአፈር አይነቶች ሊመረት የሚችል ቢሆንም በደለላማና ኮትቻ አፈር ላይ ከፍተኛ ምርት ያስገኛል፡፡ 

 ጤፍ በአነስተኛ የአፈር ርጥበትና ውሃ በሚቋጥር አፈር ላይ ከሌሎች ስብሎች በተሻለ ምርት ሊሰጥ የሚችል ቢሆንም 

በዕድገት ዘመኑ በቂ ዝናብ ባለበት አካባቢ እንዲለማ ይመከራል፡፡  
 

 ጤፍ ውሃ በሚያቁር አፈር ላይ በሚለማበት ወቅት ውሃውን በባህላዊ ማረሻ ከ3-4 ሜትር ርቀት ተዳፋቱን ጠብቆ 

ውሃውን የሚያፋስስ ቦይ በመስራት ማንጣፈፍ ያስፈልጋል።  

2.የጤፍ ተስማሚ ስነ-ምህዳር 

3.የጤፍ ሰብል ምርትና ምርታማነትን የሚጨምሩ አሰራሮች 

3.1. የማሳ መረጣና ዝግጅት 
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 የጤፍ ማሳ ዝግጅት እንደ አፈሩ ዓይነትና የአረም ሁኔታ እየታየ ከመጨረሻው የዘር እርሻ በፊት በአማካይ ከ3-5 ጊዜ 

ደጋግሞ ማረስ የሚያስፈልግ ሲሆን የመጀመሪያው እርሻ ሰብሉ እንደተነሳ አፈሩ ርጥበቱን ሳያጣ መካሄድ አለበት፤ 

ሁለተኛ እርሻ የመጀመሪያ እርሻ ከተካሄደ ከ4 ሳምንት በኋላ፣ ሦስተኛ እርሻ ሁለተኛ እርሻ ከተካሄደ ከ3 ሳምንት በኋላ 

በማካሄድ እንደአስፈላጊነቱ እስከ አምስተኛ ድረስ ተደጋግሞ ይታረሳል፡፡ 
 

 ማሳው የአሲዳማነት ችግር ያለበት መሆኑ ከተረጋገጠ በሚሰጠው ምክረ-ሃሳብ መሰረት ኖራውን ከዘር ወቅት ቢያንስ 

በማሳው ተመጣጣኝ ርጥበት መኖሩ ተረጋግጦ ከአንድ እስከ ሁለት ወር ቀደም ብሎ በማሳው ላይ መጨመርና 

ወዲያውኑ በእርሻ ማዋሃድ ያስፈልጋል። 

 ቢያንስ ከሶስት ዓመት አንድ ጊዜ ገልባጭ ማረሻ፣ ጠንካራ ክንድና ትራክተር በተናጠል ወይም በጋራ አ/አደሮች ገዝተው 

ወይም ተከራይተው መጠቀም። 
 

 ጤፍን ለመዝራት ጥቅጣቆ ማካሄዱ የአፈር ክለትን ከማባባሱ በተጨማሪ አርሶአደሩን ለተጨማሪ የጉልበት ወጭ 

የሚዳርግ ስለሆነና ዘርና ማዳበሪያ ከአፈር ጋር ለማዋሃድ ስለሚያስቸግር  በሁሉም የአፈር አይነት መጠቅጠቅ 

አይመከረም'፡፡ በመሆኑም ማሳን በዘር ወቅት በተገቢው ሁኔታ በማስተካከል (Leveling) መዝራት ይመከራል፡፡ 

 

 

 

 

 

 
 የአካባቢውን ስነ-ምህዳር መሠረት ያደረገ ዝርያ መምረጥ፤ 

 ምርጥ ዘር በሁሉም አካባቢ በወቅቱና በጥራት ማቅረብ፤ 

 የዳግም ሰብል ልማትን ታሳቢ በማድረግ የኮትቻ አፈር ባለባቸው አካባቢዎች ቀደም ብሎ ዘርን ለመዝራት ጥረት 

ማድረግ፤ 

 በምክረ- ሀሳብ መሠረት የዘር መጠን መጠቀም፤ 

 በመስመር መዝራት፤ 

 ችግኝ አፍልቶ መጠቀም፤ 

 ዘርና ማዳበሪያን በዘር ወቅት አፈር ማልበስ፤ 

 ያለጥቅጣቆ መዝራት፤ 

3.2. የዘር መረጣ፣ወቅት፣መጠንና የአዘራር ዘዴዎች 
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ስነ-ምህዳርን መሠረት በማድረግ የተሻሻሉ የጤፍ ዝርያዎችን መጠቀም 

 

ሰንጠረዥ 1. በቂ ርጥበት ላላቸው አካባቢዎች የተለቀቁ የጤፍ ዝርያዎች 

ተ.ቁ የዝርያው 

ስም 

የዝርያው መለያ ኮድ 

  

ዝርያው 
የተለቀቀበት 
ዓመት 

(እ.ኤ.አ) 

ያስለቀቀው 

ማዕከል/ 

ተቋም 

ተስማሚ ከፍታ 

(ከባህር ወለል በላይ) 

ተስማሚ የዝናብ 
መጠን 

(ሚ.ሜ) 

የመድረሻ 

ጊዜ 

ምርታማነት(ቶን በሄ/ር) 

በሙከራ  

ጣቢያ 

በአ/አደር ማሳ 

1 ማኛ ዲዜድ-01-196 1970 ደብረዘይት  1500-2400 200-700 80-113 1.8-2.2 1.4-1.6 

2 እናቲት ዲዜድ-01-354 1970 ደብረዘይት 1600-2400 300-700 85-130 2.4-3.2 1.7-2.2 

3 ዋለንኮሚ ዲዜድ-01-78 1978 ደብረዘይት 2800-2500 400-700 90-130 2.4-3.0 1.7-2.2 

4 መናገሻ ዲዜድ-ክሮስ-44  1982 ደብረዘይት 1800-2500 400-700 125-140 2.4-3.0 1.7-2.2 

5 መልኮ ዲዜድ-ክሮስ-82 1982 ደብረዘይት 1700-2000 300-700 112-119 2.4-2.8 1.8-2.2 

6 ጊቤ ዲዜድ-ክሮስ-255 1993 ደብረዘይት 1700-2000 300-700 114-126 2.0-3.0 1.6-2.2 

7 ዱከም ዲዜድ-01-974 1995 ደብረዘይት 1400-2400 150-700 76-138 2.4-3.4 2-2.5 

8 ዝቋላ ዲዜድ-ክሮስ-358 1995 ደብረዘይት 1400-2400 150-700 75-137 2.1-3.6 1.8-2.4 

9 አምቦ ቶኬ ዲዜድ-01-1278 1999 ሆለታ 2200-2400 700-800 125-140 3.6 2.7 

10 ቆየ ዲዜድ-01-1285 2002 ደብረዘይት 1900-2200 300-700 104--118 2.4-3.6 1.8-2.5 

11 አጆራ ፒጂአርሲ/ኢ205396 2004 አረካ  - 900-1200 85-110 1.0-3.1 1.0-1.4 

12 ይልማና ዲዜድ-01-1868 2005 አዴት 200-2600 >600 108 2.32 1.63 

13 ቁንጮ ዲዜድ-ክሮስ-387/RIL-

355 

2006 ደብረዘይት 1500-2500 300-700 80-113 2.4-2.8 2.0-2.2 

14 ጉዱሩ ዲዜድ-01-1880 2006 ባኮ 1850-2500 1000-1200 132 1.5-2.3 1.4-2.0 

15 እፁብ ዲዜድ-01-3186 2008 አዴት 1800-2600 1230 92-117 1.9-2.7 1.6-2.2 
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ተ.ቁ የዝርያው 

ስም 

የዝርያው መለያ ኮድ 

  

ዝርያው 
የተለቀቀበት 
ዓመት 

(እ.ኤ.አ) 

ያስለቀቀው 

ማዕከል/ 

ተቋም 

ተስማሚ ከፍታ 

(ከባህር ወለል በላይ) 

ተስማሚ የዝናብ 
መጠን 

(ሚ.ሜ) 

የመድረሻ 

ጊዜ 

ምርታማነት(ቶን በሄ/ር) 

በሙከራ  

ጣቢያ 

በአ/አደር ማሳ 

16 ኬና 23-ታፊ-አዲ-72 2008 ባኮ 1850-2400 1000-1200 110-134 1.7-2.7 1.3-2.3 

17 ኮራ ዲዜድ-ክሮስ-

438(RIL133B) 

2014 ደብረዘይት 1650-2400 500-800 95-113 2.5-3.2 2.0-2.8 

18 ዳግም ዲዜድ-ክሮስ-438 RIL91A 2015 ደብረዘይት 1700-2500 700-1200 90-100 25-32 20-28 

19 አቦላ ዲዜድ-ክሮስ-438 RIL 7 2016 አዴት 1700-2400 800-1300 116-144 2.1-2.8 1.5-1.7 

20 ንጉስ ዲዜድ-ክሮስ-429 

RIL.125  

2017 ደብረዘይት 1700-2400 700-1200 95-115 2.6-3.2 2.4-3.0 

21 ተስፋ ዲዜድ-ክሮስ-457 RIL-

181 

2017 ደብረዘይት 1700-2400 700-1200 95-120 2.4-3.0 2.0-2.7 

22 አባይ ኤሲሲ # 225931 2018 አዴት     95-132 2.5-3.5 1.8-2.2 

23 ዋሸራ ዲዜድ-ክሮስ-429( RIl 29) 2019 አዴት 1700-2400 800-1300 108-125 2.3-3.2 1.9-2.4 

24 ኤባ ዲዜድ-ክሮስ-458(RIL18) 2019 ደብረዘይት     95-110 2.3   

25 መና   2019 ስሪንቃ 1400-1850 600-1025 80-85 2.4-3.0 2.0-2.5 

26 ህብር-1 ዲዜድ-ክሮስ-419 2017 አዴት 1200-2000 500-1000 93-114 1.7-2.7 1.5-2.1 

 

 

ሰንጠረዥ 2. በቂ ርጥበት ለሌላቸው አካባቢዎችና ለዳግም ሰብል ልማት የተለቀቁ የጤፍ ዝርያዎች 



 

  

7 

ተ.ቁ የዝርያው 

ስም 

የዝርያው መለያ ኮድ 

  

ዝርያው የተለቀቀበት 

ዓመት(እ.ኤ.አ) 

ያስለቀቀው 

ማዕከል/ 

ተቋም 

ተስማሚ ከፍታ 

(ከባህር ወለል በላይ) 

ተስማሚ የዝናብ 
መጠን 

(ሚ.ሜ) 

የመድረሻ 

ጊዜ 

ምርታማነት(ቶን በሄ/ር) 

በሙከራ  

ጣቢያ 

በአ/አደር ማሳ 

1 ፀደይ ዲዜድ-ክሮስ-37 1984 ደብረዘይት 1500-2200 150-200 82-90 1.8-2.8 1.4-1.9 

2 ገራዶ ዲዜድ-01-1281 2002 ደብረዘይት 1850 >600 73-95 2.0-2.2 1.6-2.0 

3 ጎላ ዲዜድ01-2054 2003 ስሪንቃ 1450-1850 660-1025 68-100 1.1 1.6 

4 ገነቴ ዲዜድ-01-146 2005 ስሪንቃ 1450-1850 660-1025 78-85 2.17 1.55 

5 ዞብል ዲዜድ-01-1821 2005 ስሪንቃ 1450-1850 660-1025 78-85 2.07 1.51 

6 አማራጭ ዲዜድ-ክሮስ-136 2006 ደብረዘይት 1600-1700 500-850 63-87 1.3 1.2 

7 መቻሬ Acc.205953 2007 ስሪንቃ 1450-1850 660-1025 79 2.06 1.79 

8 ገመችስ ዲዜድ-ክሮስ-387 
RIL#127 

2007 መልካሳ 1450-1695 690-965 62-83 1.3-2.0 1-1.4 

9 ስማዳ Dz-ክሮስ-385 RIL295 2009 ደብረዘይት ለቆላ አካባቢ 300-700 88 1.8-2.2 1.7-2.0 

10 ላቀች SR-RIL-273 2009 ስሪንቃ 1450-1850 660-1025 90 2.24 1.3-1.8 

11 ቦሰት ዲዜድ-ክሮስ-
409/RIL50d 

2012 ደብረዘይት  - -  -  1.9-2.8 1.6-2.0 

12 ወረክዩ ኤሲሲ. 21476A 2014 ስሪንቃ  -  - 94  2.22  - 

13 ህብር-1 ዲዜድ-ክሮስ-419 2017 አዴት 1200-2000 500-1000 93-114 1.7-2.7 1.5-2.1 

14 አረካ-1 ዲዜድ-ክሮስ-401 2017 አረካ 1750-2200 1076-1585 89-101 1.6-1.87 1.6-1.75 

15 መና   2019 ስሪንቃ 1400-1850 600-1025 80-85 2.4-3.0 2.0-2.5 

16 ቦራ ዲዜድ-ክሮስ-
453(RIL120B) 

2019 ደብረዘይት     75 2.2   

 

 

 

ሰንጠረዥ 3. ቀይ ጤፍ ዝርያዎች 
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ተ.ቁ የዝርያው 

ስም 

የዝርያው መለያ ኮድ 

  

ዝርያው የተለቀቀበት 

ዓመት(እ.ኤ.አ) 

ያስለቀቀው 

ማዕከል/ 

ተቋም 

ተስማሚ ከፍታ 

(ከባህር ወለል በላይ) 

ተስማሚ የዝናብ 
መጠን 

(ሚ.ሜ) 

የመድረሻ 

ጊዜ 

ምርታማነት(ቶን በሄ/ር) 

በሙከራ  

ጣቢያ 

በአ/አደር ማሳ 

1 አስጎሪ ዲዜድ-01-99  1970 ደብረዘይት 1500-2400 300-700 80-130 2.4-3 1.7-2.2 

2 ሆለታ ቀይ ዲዜድ-01-2053 1998 ሆለታ 1900-2700  -  - -  -  

3 ቀይ ጤና ዲዜድ-01-1681 2002 ደብረዘይት 1600-1900 300-500 84-93 2.0-2.2 1.6-2.0 

4 ዲማ ዲዜድ-01-2423 2005 አዴት 2000-2600 >600 105 2.46 1.68 

5 ፍላጎት ዲዜድ-ክሮስ-
442(RIL77C) 

2017 ደብረዘይት 
1700-2400 700-1200 85-100 2.5-3.2 2.0-2.8 

 

ሰንጠረዥ 4. ውሃ የሚያቁሩ አፈር ላላቸው አካባቢዎች 

ተ.ቁ የዝርያው 

ስም 

የዝርያው መለያ ኮድ 

  

ዝርያው 
የተለቀቀበት 

ዓመት (እ.ኤ.አ) 

ያስለቀቀው 

ማዕከል/ 

ተቋም 

ተስማሚ ከፍታ 

(ከባህር ወለል በላይ) 

ተስማሚ የዝናብ 
መጠን 

(ሚ.ሜ) 

የመድረሻ 

ጊዜ 

ምርታማነት(ቶን በሄ/ር) 

በሙከራ  

ጣቢያ 

በአ/አደር ማሳ 

1 ደጋ ጤፍ ዲዜድ-01-2675 2005 ደብረዘይት 1800-2500 997-1200 112-123 1.8-2.8 1.6-2.0 

2 ጊምቢቹ ዲዜድ-01-899 2005 ደብረዘይት 2000-2500  -  - 1.8-2.0 1.6-1.8 

 

አማራጭ ምርጥ የጤፍ ዝርያዎች በማይቀርቡባቸው አካባቢዎች በአ/አደሩ እጅ የሚገኙ የተሻለ ምርት የሚሰጡ የአካባቢ ዝርያዎችን መርጦና አበጥሮ መጠቀም ይገባል።  

 



 

 

9 

 

 

 

እንደየአካባቢው የአፈር ዓይነትና የዝናብ አጀማመር የምርምር ምክረ-ሃሳብ እንደሚከተለው ነው፡ 

o ለቀይና ቡናማ አፈር ከሃምሌ መጀመሪያ ሳምንት እስከ ሃምሌ 2ኛ ሳምንት  

o የኮትቻ አፈር ባለባቸው አካባቢዎች ደግሞ ከሃምሌ 2ኛ ሳምንት እስከ ሃምሌ 4ኛ ሳምንት ይዘራል፡፡ ነገር ግን ቀድሞ የነበረው 

የአለምአቀፍ የአየር ንብረት እየተለወጠ እንደመሆኑ መጠን ቀደም ሲል አርሶአደሩ ሲጠቀምበት የነበረውን የዘር ወቅት 

የሚከተል ከሆነ ከነባራዊው አጀማመርና አጨራረስ ጋር ሊጣጣም እንደማይችል ተገንዝቦ የሰብሉን ምርታማነት ለማሻሻል 

የዘር ወቅትንም ከተለመደው አሰራር ማስቀደም የግድ ይላል። በዚህም መሠረት እንደ አካበቢው ሁኔታ በማየት  

 በቀይና ቡናማ አፈር ላይ ከሰኔ መጨረሻ እሰከ ሃምሌ መጀመሪያ ሳምንት ድረስ  

 በኮትቻ አፈር ላይ ደግሞ ዳግም ሰብል ለማምረት እንዲቻል ከሃምሌ መጀመሪያ ሳምንት እስከ ሃምሌ ሁለተኛ ሳምንት መዝራት። 

ዳግም ሰብል ማምርት በማይቻልበት ደጋማ አካባቢዎች ደግሞ እስከ ነሃሴ አጋማሽ መዝራት ይገባል። 

 በአጠቃላይ የአካባቢውን የአየር ንብረት፣ የአፈር ዓይነት፣ የዝናብ ወቅት አገባብና አወጣጥ ሁኔታ መግለጫን ከወቅታዊ 

የሜቲዎሮሎጅ ትንበያዎች በመነሳት ወይም በአካባቢው የዝናብ መለኪያ ካለ በመኸር ወቅት በአስር ቀናት ውስጥ ለሶስት ቀናት 

የጣለው ዝናብ በእያንዳንዳቸው የተገኘው 20 ሚ.ሜ እና ከዚያ በላይ ከሆነ ጤፍ ቀድሞ እንዲዘራ ይመከራል።  

  

 

 

የጤፍ ሰብል በሁለት ዓይነት የአዘራር ዘዴዎች መዝራት የሚቻል ሲሆን እነርሱም በቀጥታ ማሳ ላይ በመስመር ዘሩን በመዝራት (Direct 

Seeding) እና ችግኝ አፍልቶ በማዛመት በመስመር መትከል (Transplanting) ናቸው፡፡ 

1. ጤፍ በመስመር መዝራት 

ከ10-15 ኪ/ግ ዘር ለሄክታር መጠቀም ያስፈልጋል (የፌደራል ግብርና ሚ/ር የ2010 ዓ.ም ሰብል አመራረት ፓኬጅ)።  

 

የመስመር አዘራር ስልት 

አማራጭ አንድ: የዘር ስራ በእንስሳት ጉልበት ለማከናወን በቅድሚያ በአባት በሬ በመጠቀም ጥልቀት በሌለው የዘር ማረሻና ድግር 

በመስመር መካከል 20 ሳ.ሜ ርቀት ያለው ቦይ በማውጣት የተዘጋጀውን ማዳበሪያ በቦዩ አንድ ሰው እያንጠባጠበ ሲሄድ ሁለተኛው 

ሰው በሃይላንድ ውሃ መያዣ ወይም ከአካባቢ ቁሳቁስ በተዘጋጀ መዝሪያ መሳሪያ በመጠቀም ከከንፈሩ ከ2-3 ሳ.ሜ ወረድ በማለት 

ዘሩን እንዲዘራ ከተደረገ በኃላ በሬው ሲመለስ በእርሻ እያለበሰና በድጋሚ እየዘራ ይመጣል።  

3.3. የዘር ወቅት 

3.4. የጤፍ አዘራር ዘዴዎች 
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አማራጭ ሁለት: የተዘጋጀውን ኤንፒኤስ ማዳበሪያ በመጀመሪያው ትልም ውስጥ መጨመርና በእርሻ አፈር ማልበስ ከዚያም ዘሩን 

በሁለቱ ትልሞች መካከል በሚኖረው ትንሽ ቦይ ውስጥ መዝራትና ዝናብ ሲዘንብ ከከንፈር ላይ ያለው አፈር ተንሸራቶ 

ያለብሰዋል/በድርዳሮ እርሻ/። 

ለሁለቱም አማራጮች 100 ሜትር ርዝመት ላለቸው 500 መስመሮች ለእያንዳንዳቸው 20-30 ግራም ዘር ብቻ መጠቀም ይገባል። 

 

2. በችግኝ ማምረት  

 ለጤፍ ችግኝ ዝግጅት 0.5 ኪ/ግ ዘር ለአንድ ሄክታር በቂ ነው፡፡ 

 የጤፍ ችግኝን ለማፍላት አነስተኛ ማሳ የሚስፈልገውና ከመደበኛው የዘር ወቅት ቀድሞ የሚሰራ ስለሆነ ውሃ ባለበት 

አካባቢ በዋናው ማሳ አቅራቢያ፤ ውሃ በሌለበት ደግም በጓሮ አካባቢ ማፍላት ይገባል። 

 የችግኝ ማፍያ ቦታው የአፈር ለምነቱን የጠበቀ ከሆነ ችግኙ በሚዛመትበት ወቅት ለችግር ሳይጋለጥ በቀላሉ ሊለምድ 

ይችላል። የችግኝ ማፍያው መደብ የአፈር ልምላሜ አነስተኛ መሆኑ ከታወቀ የተመጣጠነ ፍግ ወይም ኤንፒኤስ ማዳበሪያ 

መጨመር ይገባል፡፡ 

 ችግኝ ለማፍላት እያንዳንዳቸው 1 ሜትር በ5 ሜትር ስፋት ያላቸው ሁለት መደቦችን ማዘጋጀት፤ 

 በእያንዳንዱ በተዘጋጀው መደብ ላይ ከመደቡ ጫፍ 5 ሳ.ሜ ገባ በማለት በየ10 ሳ.ሜ ርቀት 10 መስመሮችን ማውጣት፤ 

 በመቀጠልም ከወጡት አስር መስመሮች በመጀመሪያው ቀን አምስት መስመሮች ላይ መዝራትና ቀሪዎችን አምስት አምስት 

መሰመሮች በየሁለት ቀን ልዩነት የሁለቱንም መደቦች ሃያ መስመሮች ላይ መዝራትና ከ2-3 ሳ.ሜ ጥልቀት አፈር ማልበስ። 

 ችግኝ የሚፈላው ከመደበኛው የዘር ወቅት ከ20-30 ቀናት ቀደም ብሎ ሲሆን በዚህን ወቅት አስፈላጊውን የእንክብካቤ 

ስራዎች መስራት ይገባል፡፡ 

 ችግኙ የሚዛመተው ቅጥያ ሳያወጣና ከ3-4 ቅጠል ማውጣቱ ሲረጋገጥ በጧትና የአፈሩ ርጥበት እንደተጠበቀ በአንድ ጊዜ 

ሊተከል የሚችለውን የችግኝ መጠን በመንቀል ወደ ዋናው ማሳ ማዛመት፤ 

 ችግኙ  ከመዛመቱ በፊት ውሃ ጠጥቶ ካደረ በኃላ በመንቀል ማዛመት፤ 

የችግኝ አተካከል ስልት 

 የጤፍ ችግኝ ሲተከል ማሳው ወልቅ መሆን ያለበት ሲሆን በመስመር መካከል 20 ሳ.ሜ እና በችግኝ መትከያ ጉድጓድ 

መካከል 10ሳ.ሜ ርቀት በመጠበቅ በአንድ የመትከያ ጉድጓድ ውስጥ 3 ችግኞችን መትከል።  

 የተተከሉት ችግኞች  ከ5-7ኛው ቀናት ድረስ ካልፀደቁ ወዲያውኑ መተካት ይገባል፡፡ 

 

 

 

 የኬሚካል ማዳበሪያን (ኤንፒኤስ፣ ዩሪያ) በትክክለኛው ወቅትና መጠን መጠቀም፤ 

 ዘርና ማዳበሪያን በዘር ወቅት በአንድ ላይ አለመጨመርና አፈር ማልበስ፤ 

 የተፈጥሮ ማዳበሪያን በሚፈለገው መጠን እና ጥራት አዘጋጅቶ መጠቀም፤ 

3.5. የማዳበሪያ አጠቃቀም 
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 በምርምር ምክረ-ሀሳብ ላልወጣላቸው አካባቢዎች 

 ለኮትቻ አፈር 100 ኪ/ግ ኤንፒኤስ(NPS) ማዳበሪያ አይነቶች እና 100 ኪ/ግ ዩሪያ በሄክታር መጠቀም፣ 

 ለቀይና ቡናማ አፈር 100 ኪ/ግ የኤንፒኤስ(NPS) ማዳበሪያ አይነቶች  እና 50 ኪ/ግ ዩሪያ በሄክታር መጠቀም፡፡

ሠንጠረዥ 5. የማዳበሪያ መጠን እና አጠቃቀም የተሰራላቸው ወረዳዎች 

ሙከራው የተካሄደበት ቦታ (ወረዳ) የአዋጭ የማዳበሪያ መጠን (ኪ/ግ በሄክታር) የአፈር ዓይነት 

ዩሪያ-ኤንፒኤስ(Urea-NPS ማዳበሪያ አይነቶች 

አዴት 75-150  

 

 

 

ቀይ አፈር 

ብቸና 75-150 

ደብረታቦር 75-150 

ፍኖተስላም 75-150 

እስቴ 36-130 

አቸፈር 50-100 

ደምበጫ 10-87 

ቡሬ 10-87 

ጎዛምን 79-130 

ዳንግላ 10-87 

ደጀን 160-100  

 

 

 

ጥቁር አፈር 

አዴት 125-150 

ብቸና 125-150 

ደብረታቦር 125-150 

ፍኖተሰላም 125-150 

ሁለት እጁ እነሴ 123-130 

አዋበል 140-87 

ደምቢያ 96-87 

ጎንደር ዙሪያ 100-100 

ጃማ 110-100 

ደልጊ 110-100 

 በጥራጥሬ ሰብል ተሸፍኖ በነበረ ማሳ ለሚዘራ ጤፍ ምርምር ባወጣው ምክረ ሀሳብ መሠረት ከሚያስፈልገው የዩሪያ ማዳበሪያ 

መጠን 50 ኪ.ግ መጠቀም እንደሚቻል ጥናቶች ይጠቁማሉ፡፡ይህም ሊሆን የሚችለው የጥራጥሬው ሰብል አሰባሰብ ከመንቀል 

ይልቅ በአጨዳ የሚከናወን ከሆነና ቃርሚያው በማሳው ውስጥ እንዲቀር ሲደረግ ነው፡፡ይህ ካልሆነ ግን በአካባቢው 

የተቀመጠውን የዩሪያ ማዳበሪያ መጠን ምክረ-ሃሳብ መጠቀም ተገቢ ይሆናል፡፡ 
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 ባለፈው ዓመት ኑግ ተዘርቶበት በነበረ ማሳ ላይ ጤፍ በሚዘራበት ወቅት ጥቅም ላይ መዋል ያለበት የናይትሮጅን ማዳበሪያ 

መጠን በወጣው ምክረ-ሀሳብ መሠረት የተተመነውን ሁለት ሦስተኛ የናይትሮጅን ማዳበሪያ መጠን ብቻ ይሆናል፡፡ 

ምክንያቱም፡- 

o ከፍተኛ የሆነ የሰብል ቅሪት ስላለውና ቶሎ ከአፈር ጋር የመብላላት አቅሙ ከፍተኛ ስለሆነ፣ 

o ኑግ በተዘራበት ዓመት ሰብሉ የንጥረ ነገር ፍጆታው ዝቅተኛ መሆኑ፣ 

o ለአፈር ለምነት መጨመር አስተዋፅኦ የሚያደርግ ማይኮርሂዛ የሚባል ፈንገስ እንዲፈጠር ስለሚያደርግ፡ 

 ጥራቱን የጠበቀ ኮምፖስት እያዘጋጁ ለሚጠቀሙ አካባቢዎች በሄክታር 120 ኩ/ል እንዲጠቀሙ ይመከራል፡፡ ሆኖም አሁን 

አርሶአደሩ ኮምፖስትን በጥራት የሚያዘጋጅ ስላልሆነ እንደ አፈሩ የለምነት ሁኔታ እየታየ ከላይ የተጠቀሰውን የኮምፖስት 

መጠን ለጤፍ ጥቅም ላይ እንዲውል ከሚመከረው ሙሉ የኤንፒኤስና የዩሪያ ማዳበሪያ መጠን ጋር አቀናጅቶ መጠቀም 

ያስፈልጋል፡፡ 

 በላሊበላና በደሃና አካባቢዎች ለጤፍ ሰብል 5ቶን (50 ኩ/ል) ፍግና ለአካባቢው ከተመከሩት ናይትሮጂንና (ዩሪያ) ፎስፈረስን 

(ኤንፒኤስ) ጋር አቀናጅቶ መጠቀም ከፍተኛ ምርት ጭማሪ እንዳስገኘ የአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ጥናት ያሳያል፡፡ 

 

 

 

ስልት 1. 

 የአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ባወጣው ምክር-ሃሳብ መሰረት አፈሩ ተመርምሮ የታዘዘለትን የኖራ መጠን በዘር 

ጊዜ አንድ አራተኛውን መጠን በመስመር ከማዳበሪያ ጋር መጠቀም ይመከራል፡፡  

 ኖራውን ለመጠቀም ተመጣጣኝ የአፈር ርጥበት መጠን መኖሩና ከአፈሩ ጋር በትክክል የሚቀላቀል መሆኑ ሲረጋገጥ ብቻ 

ይሆናል፡፡ 

 አፈሩን ሙሉ ለሙሉ በኖራ ለማከም በተከታታይ አራት ዓመታት ይህንን ተግባር መድገም ያስፈልጋል፡፡ ይህ አጠቃቀም 

ለመሬቱ የታዘዘውን ኖራ በሙሉ በአንድ ጊዜ ሁለት ወር ከዘር በፊት ለመጨመር የሚያጋጥመውን የጉልበት እና የጊዜ 

ችግሮች ለማቃለል የተሻለ አሰራር ሆኖ ተገኝቷል፡፡ 

ስልት 2.  

አፈሩ ተመጣጣኝ ርጥበት ሲኖረው በአፈር ምርመራ የተቀመጠውን ምክረ-ሃሳብ መሠረት በማድረግ የታዘዘውን የኖራ መጠን ሙሉ 

በሙሉ ከዘር በፊት ከአንድ እስከ ሁለት ወር ቀድሞ መጨመርና ወዲያውኑ በእርሻ ማዋሃድ ያስፈልጋል፡፡ 

 

 

 

 

3.6. የኖራ አጠቃቀም 
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 የኮትቻ አፈር ባለባቸው አካባቢዎች በባህላዊ መንገድ(በዝቆሽ) ተጠቅሞ መደብና ቦይ በማዘጋጀት ትርፍ ውሃ በማስወገድ 

የጤፍን ምርታማነትን ማሳደግ፣ 

  

 

ሰብል ፈረቃና ጣምራ ሰብል  

 የጤፍ ሰብልን ከሌሎች  ከብርዕና አገዳ፤የቅባትና ጥራጥሬ ሰብሎች ጋር ማፈራረቅ ያስፈልጋል፡፡ 

 ጤፍን አፈራርቆ መዝራት አስፈላጊ ሲሆን ሽምብራ እና ባቄላን ተከትሎ በመዝራት የዩሪያ ማዳበሪያ ወጪን ይቀንሳል፡፡ 

 በሌላ በኩል ሉሲንያን ወይም ፊደርቢያ አልቢዳን 10 ሜትር አራርቆ በጤፍ ማሳ ውስጥ በረድፍ መትከል በጤፍ ምርት 

ላይ አሉታዊ ተፅእኖ ሳያሳድር ተጨማሪ የመኖ፤የአረንጓዴ ማዳበሪያ፤ወይም የጉዝጓዝ ምንጭ ሆኖ ከማገልገሉም 

በተጨማሪ የአፈር ለምነትን አሻሽሎ የአፈር ክለትንም ይቀንሳል፡፡ 

ዳግም ሰብል /Double cropping/ 

ቀድመው ተዘርተው የሚታጨዱ ሰብሎች ባሉባቸው አካባቢዎች ወዲያውኑ ሰብሉ እንደ ተነሳ እና ማሳው ርጥበቱን ሳይለቅ ሰብል 

የሚዘራበትን ቦታ ብቻ በበሬ በመሰንጠቅ የሽምብራ፤ ጓያ እና ሌሎች የጥራጥሬ ሰብሎችን በመዝራት ተጨማሪ ምርት ከማስገኘቱም 

ባሻገር የአፈር ለምነትን ለማሻሻል የማይተካ ሚና አለው፡፡ 

 

 

 

 

 

 ወሳኝ በሆነ ወቅት የአረም ስራ ማከናወን፤ 

 ተገቢውን የአረም ድግግሞሽ ማከናወን፤ 

 ኬሚካል በአግባቡ መጠቀም (በወቅት፤ በመጠን እና በዓይነት)፤ 

 ተገቢ የመርጫ መሳሪያና የመርጫ ጫፍ መጠቀም፤  

 መጤና አደገኛ አረሞችን ትኩረት ሰጥቶ መከላከል፤ 

 

3.7. የኮትቻ አፈር አጠቃቀም 

3.8. የአመራረት ስርዓት /cropping system/ 

4. የሰብል ጥበቃና እንክብካቤ አሰራሮች 

1.መግቢያ 

4.1. አረም ቁጥጥር ዘዴዎች 
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 መደበኛና የወረርሽኝ ተባዮችን ለመለየት የሚያስችል ወቅታዊ የማሳ አሰሳ ማካሄድ፤ 

 የተከሰቱ ተባዮችን መለየትና በወቅቱ ሪፖርት ማድረግ፤ 

 ለተከሰቱ ተባዮች የተቀናጀ የተባይ መከላከል ዘዴዎችን መጠቀም፤ 

 ኬሚካል በአግባቡ መጠቀም (በወቅት፤ በመጠን እና በዓይነት) 

 ተገቢ የመርጫ መሳሪያና የመርጫ ጫፍ መጠቀም፤ 

 

 

 

በባህላዊ መከላከል 

 የሰብል ፈረቃ መጠቀም፤ 

 ከአረም የጸዳ ማሳ ማዘጋጀት፤ 

 የሚፈለገውን የእርሻ ድግግሞሽ ማከናወን፤ 

 ንፁህ ዘር መጠቀም፤ 

 በእጅ ማረም፤- 

 1ኛ አረም ጤፍ ከበቀለ ከ15-18 ቀናት ወይም ሰብሉ መዋለድ (Tillering) ሲጀምር፣  

 2ኛ አረም ጤፍ ከበቀለ ከ35-40 ቀናት ሆኖ ሰብሉ ከማዘርዘሩ በፊት መሆን ይኖርበታል፡፡ 

 3ኛ  አረም እንደአስፈላጊነቱ ከ50 እስከ 55 ቀናት ውስጥ ይከናወናል፡፡ 

በኬሚካል መከላከል 

የጉልበትና የጊዜ እጥረት በሚኖርበት ጊዜ ከዚህ በታች በተጠቀሰው መሠረት አረሞችን በፀረ-ዓረም ኬሚካል መከላከል ይቻላል።  

 ቅጠለ ሰፋፊ አረሞችን ሰብሉ ከ4-6 ቅጠሎች ሲያወጣ (ከበቀለ 30-35 ባሉት ቀናት) 2,4-ዲ(ኢትዮ 2,4-ዲ 720 

ኤስ ኤል፣ ኬኛ 2,4-ዲ) ፀረ-አረም ኬሚካል መጠቀም ወይንም በተጠቀሰው የሰብል ዕድገት ደረጃ ባለው ጊዜ ውስጥ 

ከ16-20 ግራም ግራንስታር 75 ዲ.ኤፍ በሄክታር ከ200-300 ሊትር በሚደርስ ውሃ በጥብጦ በመርጨት 

መቆጣጠር ይቻላል። በተጨማሪም ሌሎችን ኬሚካሎች(ለምሳሌ ሆንዳ 72% ኤስ ኤል፣ ኡራ 72% ኤስ. ኤል ወዘተ) 

የአምራቹን የአጠቃቀም ምክረ-ሃሰብ መሠረት በማድረግ መጠቀም ይቻላል፡፡  

4.2. መደበኛና ወረርሽኝ ተባይ ቁጥጥር ዘዴዎች 

4.3. የአረም ቁጥጥር 
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 የሳር ዝርያ አረሞችን ለመከላከል በጣም ውጤታማ ሆኖ የተገኘውንና ፓላስ 45 OD/pyroxsulam የተባለውን 

ኬሚካል ለሄ/ር 0.4 ሊትር ሂሳብ መጠቀም የሚቻል ሲሆን ይህ ኬሚካል ለቅጠለ ሰፋፊ አረሞች መቆጣጠሪያ 

ጭምር ሆኖ ሊያገለግል ስለሚችል አጠቃቀሙን በሚመለከት በአምራቾች የተቀመጠውን ምክረ ሃሳብ መከተል ተገቢ 

ነው። አንዳንድ ጊዜ የሣር አረሞች ከሰብሉ ጋር ስለሚመሳሰሉ በወቅቱ ለማረም አይቻልም፡፡ ስለሆነም ጤፍ በጊዜ 

ለማረም አስቸጋሪ የሚሆንበት ሁኔታ ያጋጥማል፡፡ ለምሳሌ እንደአሰንዳቦ የመሳሰሉት አረሞች ሳይታረሙ ቀርተው 

ከጤፍ ጋር ታጭደው አንድ ላይ ስለሚወቁ የምርትን ጥራት ይቀንሳሉ። 

 ቅጠለ ሰፋፊ አረሞችን እስከ 6 ቅጠል ሲያወጡ እና  የሳር ዝርያ አረሞችን ከ2 ቅጠል እስከ ግማሽ ቅጥያ ሲያወጡ  

(chemical spray at tillering growth stage ) ሙስኬት ፓወር ኦዲ 460 ኬሚካል በመርጨት መቆጣጠር 

ይቻላል፡፡ 

 ሁሳር አክቲቭ ኦዲ 417  1 ሊትር በሄክታር፣ 

 ፓላስ ሱፐር ኤም ቲ 320 ደብሊው ጅ እና ሌሎችን ፀረ አረም ኬሚካሎች  በአምራቹ ምክረ ሀሳብ መሠረት  መጠቀም 

ይቻላል፡፡ 

 

 

 

 

ቀይ የጤፍ ትል 

ባህላዊ የመከላከያ ዘዴዎች (Cultural practice)፡- 

 ምርት እንደተሰበሰበ ማሳውን በማረስ ኩብኩባውን (pupa) ለተፈጥሮ ጠላቶችና ለፀሐይ ማጋለጥ፣ 

 በበጋ ወራት ለነፍሳት ተባይ መራቢያ የሚያገለግሉ አስተናጋጅ እጽዋትን (Alternate hosts) ማስወገድ፣ 

 ሰፋፊ ባልሆኑ ማሳዎች ላይ ተባዩ በሰብል ላይ ከተከሰተ ቤተሰብን በማስተባበር ጥዋትና ማታ በእጅ መልቀምና መግደል፤ 

በኬሚካል የመከላከያ ዘዴዎች:- 

በአንድ ካሬ ሜትር በአማካይ 25 ትሎች ከተገኙ ትሉ ሰብሉን በሚመገብበት ወቅት  

(ጧትና ማታ) ከሚከተሉት ኬሚካሎች ውስጥ አንዱን መጠቀም:- 

 ዲያዚኖን 60% ኢ.ሲ 1.5 ሊትር፣  

 ላምዳ ሳይክሎትሪን (ካራቴ፣ ሳሮን፣ ቤስት ወይም ሄሌራት) 5% ኢሲ፣  

 ቱታን 36% ኤስ.ሲ፣ 

 ፕሮቭን 44% ኢሲ፣  

 ብራቮ 5% ኢሲ እና ሌሎችንም ኬሚካሎች በአምራቹ የአጠቃቀም መመሪያ መሠረት መጠቀም ይገባል፡፡  

4.4. ነፍሳት ተባይ ቁጥጥር 
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ደገዛና ፌንጣ 

ባህላዊ የመከላከያ ዘዴዎች (Cultural practice)፡- 

 ሰብል እንደታጨደ ማሳውን ጠለቅ አድርጎ በማረስ የነፍሳት ተባዩን እንቁላል ለፀሀይና ለተፈጥሮ ጠላት ማጋለጥ፤ 

 በማሳ ዙሪያና ውስጥ ያሉ አስተናጋጅ ተክሎችን ማስወገድ፤ 

 ፌንጣና ደገዛው ባደረበት ቦታ ላይ እንዳለ በጠዋት ተነስቶ በጭራሮ መጨፍጨፍ፤ ገለባ ነስንሶ ማቃጠል ወይም አመድ 

በላዩ ላይ መነስነስ፣ 

 የከብት ሽንትን አጠራቅሞ ከ7-15 ቀን እንዲብላላ በማድረግ 1 እጅ ሸንት እና 2 እጅ ውሃ በርዞ ጧት ጧት ወደ ሰብል 

ከመግባታቸው በፊት በማሳው ዙሪያ መርጨት፤ 

 የአዞ ሀረግ ወይም የጦቢያ ወይም የመረዝ ቅጠል 3 ኪ/ግ  ጨቅጭቆ በ5 ሊትር ውሃ ሂሳብ በመበረዝ ወዲያውኑ 

በመርጨት መከላከል ይቻላል፡፡ 

በኬሚካል የመከላከያ ዘዴዎች 

 በአጥማጅ (Baiting) መከላከል፡-አንድ ኪሎ ግራም ሴቪን (ካርባሪል) 85% ደብልዩ.ፒ (Wetable powder) ከ25 

ኪ/ግ አጣማጅ ጋር በመለወስ ወይም 250 ግራም ትራይክሎሮፎን 95% ኤስ.ፒ (Soluble powder) ዱቄት በ25 ኪ/ግ 

አጣማጅ ለውሶ ለ1 ሄ/ር ማሳው ላይ መነስነስ ያስፈልጋል፡፡ 

 ለአጣማጅ  አገልግሎትነት ፉርሽካ  ወይም የሩዝ፣ የበቆሎ፣ የስንዴ ገለባ፣ የጥጥ ፍሬ ቅጥቃጭ ወይም ሳርና ልዩ ልዩ 

እጽዋቶችን መጠቀም ይቻላል፡፡ 

 በእገዳ እርጭት (Barrier Spraying) መከላከል፡-ተባዮች በማሳው ዙሪያ  ከአሉት እጽዋቶች ላይ በመዛመት ሰብሉን 

እንዳያጠቁ በቅድሚያ በማሳው ዙሪያ እስከ 5 ሜትር በሚሆን ስፋት ሴቪን (ካርባሪል) 85% ደብልዩ ፒ 1.5 ኪ/ግ ወይም 

ማላታይን 50% ኢ.ሲ 2 ሊትር ለ1 ሄ/ር ስሌት በውሃ በመበጥበጥ መርጨት ያስፈልጋል፡፡  

  በኢላማ ርጭት (Target Spraying)፡- የኢላማ ርጭት የሚከናወነው ነፍሳት ተባዮቹ 

ሰብሉን በሚወሩበት ጊዜ የጎላ ጉዳት ሳያደርሱ በማሳው ላይ ሙሉ በሙሉ ኬሚካሉን በመርጨት ተባዮችን ለመቆጣጠር 

እንዲቻል ነው። ለዚህም ተግባር ከዚህ በታች ከተጠቀሱት የፀረ-ተባይ ዓይነቶች ውስጥ አንዱን መርጦ መጠቀም ይቻላል፡

፡ 

 ሴቪን 85% ዌ.ፖ 1.5 ኪ/ግ፣ ወይም ፣ ማላታዮን 50% ኢ.ሲ 2 ሊትር፣ ለ1 ሄ/ር በ200 ሊትር ውሃ በመበጥበጥ 

መርጨት፡፡ 

 ሌሎች የተመዘገቡ ኬሚካሎችን በአምራቹ የአጠቃቀም መመሪያ መሠረት መጠቀም ይቻላል፡፡ 

በአጠቃላይ ደገዛና ፌንጣን በአንድ አካባቢ ያለው ህብረተሰብ በጋራ ወይም ኩታ ገጠም በሆነ መልኩ መከላከል ይኖርበታል። 

የተወሰኑ አርሶአደሮች ብቻ ማሳቸውን ከተባይ ጥቃት ቢከላከሉና ሌሎች ባይከላከሉ ነፍሳት ተባዩ የመከላከል ስራ ካልተከናወነበት 

ማሳ የመከላከል ስራ ወደ ተከናወነበት ማሳ በመዛመት በሰብሉ ላይ ጉዳት ያደርሳል። 
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የገብስ ዝንብ (Shoot fly) 

ባህላዊ የመከላከያ ዘዴዎች (Cultural practice) ፡- 

 የሰብል ፈረቃን መጠቀም፤ 

 ማሳውን ጠለቅ አድርጎ ማረስ፤ 

በኬሚካል የመከላከያ ዘዴዎች፡- 

 ካራቴ 5 % ኢ.ሲ 0.4 ሊትር በሄ/ር ወይም  

 ዱርስባን 48% ኢ.ሲ 1-2 ሊትር በሄ/ር ሁለት ጊዜ በሰባት ቀን ልዩነት ወይም  

 ዲያዚኖን (ባሱዲን) 60% ኢ.ሲ 1 ሊትር በሄ/ር ወይም 

 ሮገር (ዳይሜቶት) 40% ኢ.ሲ 1 ሊትር  በሄ/ር ወይም 

 ማላታዮን 50% ኢ.ሲ 2 ሊትር በሄ/ር  

 ሜታሲስቶክስአር 250 ኢ.ሲ  (Metasystox R 250 EC) በ200 ሊትር ውሃ በጥብጦ በመርጨት ተባዩን  

መከላከል ይቻላል፡፡ 

 እንዲሁም ሌሎች የተመዘገቡ ኬሚካሎችን በአምራቹ የአጠቃቅም መመሪያ መሠረት መጠቀም ይቻላል፡፡ 

 

 

 

 

 

በዋናነት የሚታወቁት የጤፍ በሸታዎች ዋግ (rust) እና ጤፍ አጥቁር (head Smudge)  ሲሆኑ እነርሱን ለመከላከል፡- 

 ለዋግ (rust) 

 በሽታው በወረርሽኝ ሁኔታ የሚከሰት ከሆነ ከሚከተሉት ኬሚካሎች ውስጥ አንዱን መጠቀም፤  

 ቲልት 250 ኢ.ሲ (ኘሮፒኮናዞል) 0.5 -1 ሊትር፣ 

 ባይላቶን 25% ደብልዩ ፒ (ትሪያድሚፎን ) 1 ኪ/ግ፣ 

 ናቲቮ ኤስ ሲ 300 0.75-1.00 ሊትር/ሄክታር፤ 

 ጀባ 25% ኢ.ሲ፣ 

 ናቱራ 250 EW. 

 ፐሮግረስ 250 EC 

 ሪክስዶ በ250 ሊትር ውሃ በጥብጦ በአንድ ሄክታር ላይ መርጨትና ማሳውን በመከታተል 

ሁለተኛ ዙር መርጨት አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ የመጀመሪያው ዙር ከተረጨ ከ3 ሳምንት በኋላ 

በተመሳሳይ ሁኔታ መርጨት ያስፈልጋል። 

4.5. የበሽታ ቁጥጥር 
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 እንዲሁም ሌሎች ኬሚካሎችን በአምራቹ የአጠቃቅም መመሪያ መሠረት መጠቀም ይቻላል፡፡ 

ጤፍ አጥቁር (head smudge) 

ጤፍ አጥቁር ለመከላከል በበሽታው ያልተበከለ ንፁህ ዘርና ሰብል ፈረቃ መጠቀም፣ እንዲሁም የአዴት ግብርና ምርምር ማዕከል 

በሰ/አቸፈር እና በዳንግላ ወረዳዎች ባደረገው የምርምር ስራ፡ 

 ናቱራ 250 ኢ ደብልው 0.5 ሊትር/ሄክታር 

 ናቲቮ 250 ኤስ ሲ 0.75 ኪ.ግ/ሄክታር እና  

 ቲልት 250 ኢ.ሲ (ኘሮፒኮናዞል) 0.5 ሊትር/ሄክታር መጠቀሙ ኢኮኖሚያዊ አዋጭ እንደሆነና በገበያ ያለውን 

መርጦ መጠቀም እንደሚቻል የአብክመ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት በምክረ-ሃሳብ አስቀምጧል፡፡  

 

 

 

 እስከቅርብ ጊዜ ድረስ የጤፍ ምርት በጎተራ ተባይ እንደማይጠቃ ተደርጎ ይገመት ነበር፡፡ ሆኖም ግን ሲጋሬት 

ቢትል ኮንፊውስድ ፍሎር ቢትል (cigarette beetle and confused flour beetle) የተሰኙ ሁለት 

ዓይነት የጎተራ ተባዮች በጤፍ ምርት ክምችት ላይ መታየታቸውንና መለየታቸውን የደ/ዘይትግ/ም/ማዕከል 

ካወጣው የምርምር ውጤት ሊታወቅ ተችሎል፡፡  

የመከላከያ ዘዴ፡-  

 ማከማቻው ንፅህናውና አያያዙ በስርዓት የተደራጀ ከሆነ የእርስ በእርስ የመራባት ወይም የመዋለድ ችሎታው 

ይቀንሳል፣ 

የአረም ዘር፡-የገለባ ቁርጥራጭ ወይም እብቅና ሌሎች ባእድ አካላትን በማፅዳት ማከማቸት ይገባል። 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. የጤፍ የጎተራ ነፍሳት ተባይ 
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 በወቅቱ ሰብሉን ከማሳ አለመሰብሰብ ጋር ተያይዞ ወቅቱን ላልጠበቀ ዝናብ መጋለጥ፤ 

 የጤፍ ሰብል ሲታጨድ፣ ሲጓጓዝና ሲከመር ለብክነት የሚያጋልጥ መሆን፤ 

 ከታጨደ በኃላ በጥንቃቄ አለማድረቅ፤ 

 የጤፍ መውቂያ ቴክኖሎጅዎችን አለመጠቀም፤ 

 ጥራቱን የጠበቀ አውድማ ባለማዘጋጀት ለብክነትና ለጥራት ማነስ ማጋለጥ፤ 

 በክምችት ወቅት ለርጥበት፣ ለከፍተኛ ሙቀትና ለተባይ በተጋለጠ ጎተራ ማከማቸት፤ 

 

 

  

 የጤፍ ሰብል ከሚገባው በላይ ደርቆ እንዳይረግፍና እንዳይባክን በጥንቃቄ የጤፍ ብርዕ ቀለም ወደ ቢጫነት እንደተለወጠ 

ማጨድና መሰብሰብ ያስፈልጋል፡፡  

 ጤፍ ከታጨደ በኋላ ከሚገባው በላይ እንዳይደርቅ ወይም በዝናብ ምክንያት እንዳይበሰብስ በወቅቱ ተሰብስቦ መከመር 

አለበት፡፡ ከነርጥበቱ ታጭዶና ተከምሮ በሻጋታ እንዳይበላሽ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ 

 የጤፍ ነዶ ለውቂያ በሚጓጓዝበት ጊዜ እንዳይረግፍ በሸራ ወይም በፕላስቲክ ጠቅልሎ መሸከም ያስፈልጋል፡፡ ከተቻለ በጋሪ 

ማጓጓዝ ይመረጣል፡፡  
 

 ጊዜ፣ ጉልበትንና የምርት ብክነትን የሚቀንሱ የተሻሻሉ የጤፍ መውቂያ መሳሪያዎችን መጠቀም፤ 

 የጤፍ ሰብልን በጥንቃቄ በተዘጋጀ ንፁህ አውድማ ከተወቃ በኋላ የማከማቻ ቁሳቁሶችን በማጽዳት ለርጥበትና ለከፍተኛ 

ሙቀት እንዲሁም ለተባይ ጥቃት በማያጋልጥ መልኩ በማከማቸት ጥራት ያለው ምርት ለገበያ ማቅረብ ይገባል፡፡  

 

  

5.  የምርት አሰባሰብና ክምችት ችግሮችና መፍትሄዎች 

5.1. ችግሮች 

5.2. መፍትሄ 
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