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ባቄላ በአገራችን በስፋት ከሚመረቱ የጥራጥሬ ሰብሎች መካከል አንዱ ነው፡፡ በኢትዮጵያ ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ መረጃ መሠረት ሰብሉ 466,697.68 

ሄክታር መሬት የሚሸፍን ሲሆን አጠቃላይ ዓመታዊ ምርቱ 10,067,518.28 ኩንታል በመሆን ከጥራጥሬ ሰብሎች የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ይገኛል (ማዕከላዊ 

ስታስቲክስ ኤጀንሲ (2020)፡፡ በኢትዮጵያ ባቄላ በስፋት የሚበቅልባቸው ክፍሎች አንዱ በሆነው በአማራ ክልል 2,481,380 አባወራዎች በ667,091.88 

ሄክታር መሬት ላይ 12,292,550.91 ኩንታል ምርት ያመረቱ ሲሆን ከዚህ ውስጥ በባቄላ ምርት ላይ 1,289,904 አባወራዎች ተሳትፈው በ164,579.36  

ሄክታር መሬት ላይ 3,279,632.22 ኩንታል ምርት ማምረት የቻሉ ሲሆን ምርታማነቱም 19.93 ኩንታል በሄክታር ደርሷል፡፡ ሰሜንና ደቡብ ወሎ ዞኖች፣

ሰሜን ሸዋ ዞን፣ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፣ሰሜንና ደቡብ ጎንደር እና አዊ ዞን በመሳሰሉት ደጋና ወይና ደጋማ አካባቢዎች ባቄላ በስፋትይበቅላል፡፡ 

ባቄላ ከፍተኛ ምርታማ ከሚባሉት የጥራጥሬ ሰብሎች አንዱ ቢሆንም የባቄላ ምርታማነት በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል፡፡ ለዚህም ዋናው ምክንያት የባቄላን 

ምርታማነት ሊጨምሩ የሚችሉ የተሻሻሉ ዝርያዎችና የአመራረት ምክረሃሳቦች ወደ አርሶአደሩ በሚፈለገው መጠንና ፍጥነት ሊደርሱ ባለመቻላቸው ነው፡፡ 

የባቄላ ክልላዊ አማካይ ምርታማነትም19.93 ኩንታል በሄክታር (21.57 Qt/ha አገራዊ ምርታማነት) ሲሆን፤በሞዴል አርሶአደር ዘንድ ከዚህ የተሻለ ምርት 

ማምረት እንደሚቻል ተረጋግጧል፡፡ የግብርና ሚኒስቴር የጥራጥሬ ሰብሎች ቴክኖሎጂ ፓኬጅ ሰነዶች እንደሚያሳዩትም በሞዴል አርሶአደሮች እሰከ 48 

ኩንታል በሄክታር ምርት ማምረት እንደሚቻል ተረጋግጧል፡፡ 

 

 

 

ሰብሉ በኢትዮጵያ አርሶ-አደሮች ኢኮኖሚያዊ ህይወት ውስጥ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል፡፡ የባቄላ ምርት ለቤተሰብ ፍጆታ የሚውል ከመሆኑም በተጨማሪ 

ለፋብሪካዎች ጥሬ ዕቃ በተለይም የፕሮቲን ምንጭ በመሆን የሚያገለግል ሲሆን የሰብሉ ቅሪት ከሌሎች ሰብሎች የተሻለ የፕሮቲን መጠን ያለው በመሆኑ 

ለእንስሳት መኖ አገልግሎት ይውላል፡፡ ለምግብነት የሚሰጠው ጠቀሜታ ሲታይ ከክብደቱ ከ20 እስክ 30% የፕሮቲን ይዘት አለው፡፡ ይህ ደግሞ እንደሥጋ፤

እንቁላል፤ካሉ የእንስሳት ተዋጽኦ ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ላሉ ዜጎች ርካሽ የፕሮቲን ምንጭ መሆኑን ያሳያል፡፡ ለምግብነት ከሚሰጠው ጠቀሜታ 

በተጨማሪ በሰብል ፈረቃ ውስጥ የመሬትን ለምነትን ለመጠበቅ በሚጫወተው ሚና በአምራቹ ዘንድ በሰፈው ይታወቃል፡፡ እንዲሁም በአገር ውስጥና በወጭ 

ገበያ ካለው ተፈላጊነት የተነሳ በአገር ኢኮኖሚ ግንባታም ሆነ የአርሶአደሩን የቤተሰብ ገቢ በማሻሻል በኩል የሚጫወተው ሚና ላቅ ያለ ነው፡፡ 

 

 

 

በዓለም ላይ ሁለት የባቄላ ዓይነቶች አሉ፡፡ ቀጣይ የሰብል ዕድገት ያለው እና የሌለው ሲሆኑ የፍሬ መጠናቸውም ትንንሽ፤መካከለኛ እና ትልልቅ 

ናቸው፡፡ 

ባቄላ በተፈጥሮ በተሻጋሪ ከሚራቡ/cross pollination/ሰብሎች ይመደባል፡፡ እንደ ባቄላ ያሉ በጥቀዘር የሚራቡ ሰብሎች በየርስ በርስ ስርጭት ከሚራቡ 

ሰብሎች ጋር ሲነጻጸር ምርጥ ዘር በሚባዛበት ሰዓት ንጽህናቸውን ለመጠበቅ ከፍተኛ ጥንቃቄ መወሰድ አለበት፡፡ በዘር ብዜት ሂደት በየርስ በርስ ስርጭት 

ሰብሎች ስጋቱ ዝርያ ከዝርያ ጋር እንዳይቀየጥ/mechanical  contamination/ጥንቃቄ ማድረግ ብቻ ሲኖርብን በተሸጋጋሪ ስርጭት በሚራቡ ግን ከአካላዊ 

መቀላቀል/physical mixup/በተጨማሪ ዝርያ ከዝርያ ጋር እንዳይደቃቀል /genetic contamination/ ጥንቃቄ መደረግ አለበት፡፡ 

1.መግቢያ 

1.1 ጠቀሜታ 

1.2 የባቄላ ተፈጥሮአዊ አረባብ/Modes of Reproduction/ 



 

 

2 

የዚህ ሰነድ ዋና ዓላማም የባቄላን አመራረት ዘዴ በአ/አደሮች ዘንድ ግንዛቤ በመፍጠር ምርትና ምርታማነት በማሻሻል የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ እና የፋብሪካ 

ጥሬ ዕቃ አገልግሎት የሚውል ምርት አርሶአደሮች እንዲያመርቱ ማስቻል ነው፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

ባቄላ የደጋማ አካባቢ ሰብል ሲሆን ከባህር ጠለል በላይ ከ1800 እስከ 3000 ሜትር ከፍታ ባላቸው የደጋማና ወይና ደጋማ አካባቢዎች በስፋት ይበቅላል፡፡ 

ከ1800 ሜትር ከፍታ በታች በድርቅና በበሽታ እና ከ3000 ሜትር ከፍታ በላይ በውርጭ ስለሚጠቃ ምርቱ ይቀንሳል፡፡ እንዲሁም በዝቅተኛ አካባቢ ዋግ/ 

Rust እና አመዳይ/ Powdery mildew የተባሉ በሽታዎች ያጠቁታል፡፡ 

 

 

 

የአካባቢ ሙቀት ከፍተኛው 20-25 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ተስማሚ ሲሆን በዝቅተኛ የሙቀት መጠን ከ5 እስከ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማምረት ይቻላል፡፡ 

ሁለቱም የሙቀት መጠኖች በተለይ በአበባና ፍሬ መያዣ ወቅት በጣም ወሳኝ ናቸው፡፡ 

 

 

 

ዓመታዊ የዝናብ መጠን ከ700-1100 ሚሊ ሜትር ያላቸው ደጋና ወይና ደጋማ አካባቢዎች ለባቄላ ተስማሚ ሲሆኑ ከ700 ሚ.ሜ በታች በመስኖ ካልታገዘ 

በስተቀር ባቄላን ለማምረት አዳጋች ይሆናል፡፡ 

 

 

 

ባቄላ በተለያዩ የአፈር አይነቶች ላይ ሊመረት ይችላል፡፡ በአጠቃላይ ቀይ ወይም ቡናማና ውሃ የማይቋጥር አፈር ቢሆን 

ይመረጣል፡፡የአፈሩ ኮምጣጣነት (Soil pH) ከ6-8 በሆነ አፈር ላይ መዝራቱ ጥሩ ምርት ሊሰጥ ይችላል፡፡ ውሃ የሚያቁር ማሳ ላይ ሲዘራ በስር አበስብስ በሽታ 

በከፍተኛ ደረጃ ስለሚጠቃ ትርፍ ውሃን ማጠንፈፍና ይህን በሽታ መቋቋም የሚችሉ ወልቂ፣ሃጫሉ፣ዋዩ፣ሰላሌካሲም፣ዳሎና ዳግም ዝርያዎችን መጠቀም 

ያስፈልጋል፡፡ 

2.ሰብሉን ለማምረት አስፈላጊ ሁኔታዎች 

2.1 ከባሕር ጠለል በላይ ከፍታ 

2.2 የአየር ሙቀት 

2.3 የዝናብ መጠን 

2.4 የአፈር ዓይነት 
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በተለያዩ የግብርና ምርምር የቀረቡ እና በብሔራዊ ዝርያ አጽዳቂ ኮሚቴ አማካኝነት እስካሁን 36 ዝርያዎች ተለቀዋል፡፡ ወልቂ፤ሃጫሉ፤ዳግም፤ላሎ፤አሸብቃ፣ 

ዋዩ እና ሰላሌካሲም ዝርያዎች የውሃ ማቆር ችግር ላለባቸው ኮትቻ አፈር አካባቢዎች ተለቀዋል፡፡ ዝርያዎቹ የውሃ ማቆር ችግርን እና ከዚሁ ጋር ተያይዞ 

የሚመጣውን ሥር አበስብስ በሽታ በተሻለ ሁኔታ ይከላከላሉ። 

በኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ሥርዓት ውስጥ ተፈትሸው በብሔራዊ የዝርያ አጽዳቂ ኮሚቴ አማካኝነት ለአርሶአደሩ ለምርት የተለቀቁ የተሻሻሉ የባቄላ ዝርያዎች 

ቀጥሎ ባለው ሠንጠረዥ ላይ ተዘርዝረዋል፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.በምርት ላይ የሚገኙ ዝርያዎች 
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የዝርያውስም ተስማሚ 

ከፍታ (በሜትር 

ከባህር ጠለል 

በላይ)  

የዝናብ መጠን 

(ሚሜ)   

ለመድረስ 

የሚያስፈልገው 

ቀናት 

1  

የዘር ቀለም 

የአበባቀለም ምርታማነት (ኩንታል 

በሄክታር)  

የተለቀቀበት 

ዓ.ም(እ.ኤ.አ)  

የመስራችዘርአባዥማዕ

ከል 

በምርምር 

ማሳ  

በአርሶአደር 

ማሳ 

CS-20-DK        1977 ሆለታ 

NC-58        1978 ሆለታ 

ኩሲ  2300-3000 800-1100 135-150 ቀላል አረንጓዴ ነጭ 40-60 2.0-4.b 1979 ሆለታ 

ካሳ 1900-2300 700-900 120-135 ቀላል አረንጓዴ ነጭ 50-60 2.0-4.0 1980 ሆለታ 

ቡልጋ 70 2300-3000 800-1100 143-150 ቀላል አረንጓዴ ነጭ 45-58 -- 1994 ሆለታ 

መሳይ 1900-2300 700-900 125-135 ቀላል አረንጓዴ ነጭ 35-55 30-35 1995 ሆለታ 

ሻሎ   2300-2600 750-1000 118 ቀላል አረንጓዴ ነጭ 37.5 -- 1999 ሲናና 

ሆለታ -2 2200-2800 800-1200 147 ቀላል አረንጓዴ ነጭ 25-40 20-25 2001 ሆለታ 

ሰላሌ ካሲም  2000-2800 800-1100 146 ቀላል አረንጓዴ ነጭ 22-33 10-23 2002 ሆለታ 

ዋዪ  2000-2800 800-1100 145 ቀላል አረንጓዴ ነጭ 18-32 10-23 2002 ሆለታ 

ደጋጋ 1800-3000 800-1100 125 ቀላል አረንጓዴ ነጭ 27-42  2002 ሆለታ 

ዳግም 2600-3000 900-1000 152 ቀላል አረንጓዴ ነጭ 35  2002 ደ/ብርሃን 

ላሎ  2600-3000 900-1000 158 ቀላል አረንጓዴ ነጭ 36  2002 ደ/ብርሃን 

ተስፋ 1900-2300 700-900 125-135 ቀላል አረንጓዴ ነጭ 35-50 25-35 1995 ሆለታ 

አዴት ሃና 2240-2630 568-1293 111-144 ነጣያለ አርንጓዴ ነጭ በጥቁር 

ነጠብጣብ 

15-39 17-41 2005 አዴት 

ገበልቾ 1900-3000 700-1000 103-167 ቀላል አረንጓዴ ነጭ በጥቁር ነጠብጣብ 25-44 20-30 2006 ሆለታ 

ሞቲ  1900-2800 700-1000 108-165 ቀላል አረንጓዴ ነጭ 

በጥቁር ነጠብጣብ 

28-51 23-35 2006 ሆለታ 

ኦብሴ  1900-2800 700-1000 87-166 የገረጣ አረንጓዴ ነጭ 

በጥቁር ነጠብጣብ 

25-61 2135 2007 ሆለታ 

ወልቂ  1900-2800 700-1000 133-146 የገረጣ አረንጓዴ ነጭ 

በጥቁር ነጠብጣብ 

24-52 20-42 2008 ሆለታ 
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የዝርያውስም ተስማሚ 

ከፍታ (በሜትር 

ከባህር ጠለል 

በላይ)  

የዝናብ መጠን 

(ሚሜ)   

ለመድረስ 

የሚያስፈልገው 

ቀናት 

1  

የዘር ቀለም 

የአበባቀለም ምርታማነት (ኩንታል 

በሄክታር)  

የተለቀቀበት 

ዓ.ም(እ.ኤ.አ)  

የመስራችዘርአባዥማዕ

ከል 

በምርምር 

ማሳ  

በአርሶአደር 

ማሳ 

ጋጨና 1.1.1  1.1.2  1.1.3  1.1.4  1.1.5  1.1.6  1.1.7  2008 ሀሮሚያ ዩኒ 

ዶሻ   2050-2800 700-1000 120-165 ቀላል አረንጓዴ ነጭ 

በጥቁር ነጠብጣብ 

28-62 23-39 2009 ሆለታ 

አንጋጫ 2000-3000 700-1200 160- 180 ቀላል አረንጓዴ ነጭ 30-40 24-36 2009 ሀዋሳ 

ሃጫሉ  1900-2800 700-1000 122-156 የገረጣ አረንጓዴ ነጭ 

በጥቁር ነጠብጣብ 

23-45 24-35 2010 ሆለታ 

ቱምሳ  1900-2800 700-1000 121-176 ቀላል አረንጓዴ ነጭ 

በጥቁር ነጠብጣብ 

25-69 20-38 2010 ሆለታ 

ቡሌ 2000-2800 700-1200 151- 158 ቀላል አረንጓዴ ነጭ 37-43 20-30 2012 ሀዋሳ 

ሞሲሳ 1800-2600 750-1000 142 creamy 2 40-48 32-40 2013 ሲናና 

ቦቢቾ 1900-2400 700-1000 156 Pale green ነጭ በጥቁር ነጠብጣብ 44.1 25-35 2013 ሀዋሳ 

ጎራ 1900-2800 700-1100 126-168 ነጣ 

ያለ አረንጓዴ 

ነጭ በጥቁር ነጠብጣብ 22-57 20-40 2013 ቁልምሳ 

ዲዳዓ 1900-2800 700-1100 122-145 ነጣያለ አረንጓዴ ነጭ በጥቁር ነጠብጣብ 23-50 20-44 2014 ቁልምሳ 

አሸብቃ 1900-2800 700-1100 128-156 ነጣያለ አረንጓዴ ነጭ በጥቁር ነጠብጣብ 30-54 28-47 2015 ቁልምሳ 

ሀሸንጌ 2200-2800 7000-1200 106-129 ነጭ ነጭ በጥቁር ነጠብጣብ 21.24-50.5 - 2015 አላማጣ 

ኑማን 1800-3000 700-1100 137-148 ነጣ ያለ አረንጓዴ ነጭ 36.5 22-38 2016 ቁልምሳ 

ሙጉላት 1900-3000 500-800 116-131 ነጣ ያለ አረንጓዴ ነጭ በጥቁርነጠብጣብ 28-35 13-25 2017 መቀሌ 

አሎሼ 2300-2600 750-1000 141 ነጣ ያለ አረንጓዴ ነጭ በጥቁር ነጠብጣብ 44-50 35-41 2017 ስናና 

ሞይቦን      39.24 33.01 2019 ስናና 

ቶሻ      44.43 36.82 2019 ስናና 
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ከፍተኛና አስተማማኝ የባቄላ ምርት ለማገኝት በሚከተለው መንገድ ማሳዎችን መምረጥ ያስፈልጋል፡፡ 

 በጣም ተዳፋት ያልሆነ መሬት ማለትም ተዳፋትነቱ ከ5 በመቶ ያልበለጠ፤ 

 ረግረጋማና ውሃ የማይተኛበት አካባቢ፤ 

 አሲዳማ ያልሆነና ለምነት ያለው ማሳ፤ 

 የባቄላ በሽታዎች በአፈር ውስጥ የመቆየት ፀባይ ያላቸው ስለሆነ በአንድ ማሳ ላይ ከአንድ ዓመት በላይ ማለትም በቀጣዩ ዓመት 

በድጋሚ መመረት የለበትም፡፡ ስለዚህ በፈረቃ ለመጠቀም የሚያስችል በቂ መሬት ሊኖር ይገባል፡፡ 

 

 

 

 

የባቄላ ማሳ የለሰለሰና ከአረም ነጻ መሆን ስላለበት ከዘር በፊት ዝናብ የሚጀምርበትን ወቅት ጠብቆ ከ2-3 ጊዜ ማረስ ያስፈልጋል፡፡ በእርሻ ድግግሞሽ 

መካከል የሚኖረው የጊዜ ርቀት ከ28 ቀናት ያነሰ መሆን የለበትም፡፡ 

የውሃ ማቆር ችግር ባለበት ማሳ ላይ ትርፍ ውሃን በማጠንፈፍ ከማሳው በማውጣት ለቀጣይ ጥቅም ማሰባሰሰብ ያስፈልጋል፡፡ በዝናብ አጠር 

አካባቢዎች በአዝመራ ወቅት የተገኘውን ርጥበት ለመንከባከብ መከተሪያ (Tie ridger) መጠቀም ያስፈልጋል፡፡ በእነዚህ ቦታዎች ማሳው ሲዘጋጅ 

ትነትን በሚቀንስ ዘዴ መሆን አለበት፡፡ 

ከሁሉ አስቀድሞ ጥራጥሬን ለማምረት ተስማሚ ማሳን መምረጥ ያስፈልጋል፡፡ ባቄላን ለማምረት የተመረጠ ማሳ በሚገባ መታረስ አለበት፡፡ ሆኖም 

ግን በጣም መለስለስና አፈሩም ከሚገባው በላይ መድቀቅ የለበትም፡፡ በጣም የደቀቀ አፈር ለባቄላ ተስማሚ አይደለም፡፡ ሰብሉ በዚህ ዓይነት አፈር 

ላይ ምርታማ አይደለም፡፡ 

ማሳን በአግባቡ ማዘጋጀት የሚሰጠው ጠቀሜታ፡፡ 

 የአፈሩን ፊዚካላዊ፤ኬሚካላዊና ባዮሎጂካዊ ባሕርያትን ለማሻሻል፤ 

 ተገቢና ለሰብል ብቅለትና ዕድገት ተስማሚ የሆነ ማሳ ለማዘጋጀት፤ 

 በአፈር ውስጥ አየርና ውሃ በቀላሉ እንዲተላለፉ፤ 

 ሥር በደንብ እንዲስፋፋና ከመሬት ውስጥ ውሃ በቀላሉ ለመውሰድ እንዲችል፤ 

 አረምን ለመቆጣጠር እና 

 አንዳንድ በቅሬት አካል አማካኝነት የሚዛመቱ በሽታዎችንና ነፍሳት ተባዮችን ለመቆጣጠር ይረዳል፡፡ 

በአጠቃላይ የእርሻ ድግግሞሽ የሰብል ዕድገት መሠረታዊ በሆኑ ፊዚካላዊ የአፈር ሁኔታዎች ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ ያደርጋል፡፡ 

4. የባቄላ አመራረት ዘዴ 

4.1 የማሳ መረጣ 

4.2 የየማሳ ዝግጅት 
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የዘር ወቅት እንደየአካባቢው ሁኔታ ሊለያይ ቢችልም አስተማማኝ ምርት ለማግኘት የተስተካከለ የዘር ወቅት ጠብቆ መዝራት ተገቢ ነው፡፡ በመሆኑም 

ባቄላ ከሰኔ አጋማሽ እስከ ሐምሌ መጀመሪያ ሳምንት ባለው ጊዜ ውስጥ ዝናቡ መሬቱን በሚገባ እንዳራሰ መዘራት አለበት፡፡ በሚገባ ያልራሰ አፈር 

ለዘር ብቅለት በቂ ርጥበት ስለማይኖረው የተዘራው ዘር በሙሉ ስለማይበቅል የምርት ቅነሳ ያስከትላል፡፡ባቄላ በመስመር ሲዘራ 40 ሳ.ሜ 

በመስመሮች መካከል እና 10 ሳ.ሜ በተክሎች መካከል መሆን ይኖርበታል፡፡ 

 

 

 

ዘሮቻቸው ትንንሽ የሆኑት በተለይ ለኮትቻ አፈር የተለቀቁት ዝርያዎች የዘር መጠን አነስ የሚል ሲሆን ዘሮቻቸው ትልልቅ የሆኑት ዝርያዎች የዘር 

መጠናቸው ከፍ ያለ ይሆናል፡፡ ባቄላ እንደዘሩ ፍሬ መጠን/ ትልቅነትና ትንሽነት በሄ/ር የሚያስፈልገው የዘር መጠን ይለያያል፡፡ ትንንሽ የዘር መጠን 

ላላቸው ከ150-175 ኪ.ግ ሲሆን ትልልቅ የዘር መጠን ላላቸው ደግሞ 200-250 ኪ.ግ በሄክታር መጠቀም አስፈላጊ ነው፡፡ የሚዘራው ዘር ከ85% 

በላይ የብቅለት ችሎታ (Germination percentage) ያለውና ከ95% በላይ የዘር ንጽህና (Genetic purity) ያለው መሆን ይኖርበታል፡፡ 

ተገቢውን የዘር ጥልቀት መጠበቅ እና የአፈር ርጥበቱ አጥጋቢ ከሆነ ሰብሉ የተስተካከለ ብቅለትና አቋም እንዲኖረው ስለሚያደርግ በመጨረሻ የተሻለ 

ምርት ለማግኘት ይረዳል፡፡ በዚህም መሰረት የዘር ጥልቀቱ 5 ሳ.ሜ ነው፡፡ በተገቢው ሁኔታ አፈር ያልለበሰና ከተገቢው በላይ የጠለቀ ወይም የተቀበረ 

ዘር የተሟላ ቡቃያ አይኖረውም፤ ስሩ ደካማ ይሆንና በቀላሉ ይወድቃል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ከተገቢው በላይ አፈር የተጫነው ዘር በቡቃያ አቋሙ 

የማይመሳሰል እና የቡቃያ ብዛቱም አነስተኛ ይሆናል፡፡ 

 

 

 

የባቄላን ምርትና ምርታማነት፣ የአፈር ለምነትን ለማሻሻል እና የሚከሰቱ ተባይና በሽታን ለመቀነስ ወይም ለማስወገድ የሰብል ፈረቃን መጠቀም 

ከፍተኛ የሆነ ሚና አለው። ስለዚህ ማንኛውም አርሶአደር ጥራጥሬ በሰብል ፈረቃ ውስጥ መጠቀም ለመሬት ለምነት ለሰብል ምርታማነትና እንዲሁም 

በሽታና ነፍሳት ተባይን ከመቆጣጠር አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ ያላቸው መሆኑን ማስገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ አብዛኛው ናይትሮጅን በሰብል ማምረት 

ወቅት ከማሳው ውስጥ ይወገዳል፡፡ በደረቅ ባቄላ ፍሬ ውስጥ ከ4.5 እስከ 5.3% ናይትሮጅን ይገኛል፡፡ ዋናው የናይትሮጅን ምንጭ የሰብል የሥር 

ክፍል በመሆን ይታወቃል፡፡ ከመሬት በታች ያለው የሥርና ከመሬት በላይ ያለው የሰብሉ ቅሪት አካል ከ44 እስከ 50 ኪ.ግ ናይትሮጅን በሄክታር 

ለሚቀጥለው ሰብል አስተዋጽዖ ሊያደርግ ይችላል፡፡ 

በአጠቃላይ በአንድ ማሳ ላይ በአንድ ምርት ዘመን ከተዘራ በኋላ በየ2-3 ዓመት እያፈራረቁ መዝራት ነው፡፡ ስለዚህ ከአገዳና ብርዕ፣ድንችና ቅባት 

ሰብሎች ጋር ማፈራረቅ ጥሩ ውጤት ይሰጣል፡፡ 

 

 

4.3 የዘር ወቅትና አዘራር ዘዴ 

4.4 የዘር መጠን እና ጥልቀት 

4.5 የሰብል ፈረቃ 
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በአገራችን ማዳበሪያን አለመጠቀም እስከ 35% የሚገመት የምርት ቅነሳ እንደሚያደርስ የምርምር መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ የአፈር ለምነትን 

ለማሻሻል ከፍተኛ ምርት ለማግኘት የተፈጥሮና የሰው ሠራሽ ማዳበሪያዎችን መጠቀም ያስፈልጋል፡፡ ለባቄላ ሰብል በዘር ወቅት 100 ኪሎ ግራም 

ዳፕ ወይም 121 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስ ኬሚካል ማዳበሪያ ለአንድ ሄክታር ተጠቅሞ መዝራት ይገባል፡፡ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ለሚጠቀሙ 

አርሶአደሮች ደግሞ ጥራቱን የጠበቀ 4ዐ ኩንታል ኮምፖስት እና 50 ኪሎ ግራም ዳፕ መጠቀም ተገቢ ነው። 

ህያው ማዳበሪያ፥ ከአፈር እየቀነሰ የመጣውን የናይትሮጅን መጠን ለመመለስ የከባቢ አየር ናይትሮጅን ወደ አፈር በመመለስ የሚታወቁ ደቂቀ 

አካላትን መጠቀም ያዋጣል፡፡ ስለዚህ 75 ኪሎ ግራም ኤን ፒኤስ ከ500 ግራም ህያው ማዳበርያ ጋር ለአንድ ሄክታር መጠቀም ያስፈልጋል:: 

ባቄላ ሸክላማ አፈር ላይ ለፖታሲየም እጥረት በጣም ተጋላጭ ሲሆን ለፎስፎረስ፤ ዚንክ፤ ማንጋኔዝና ብረት ደግሞ ጥልቅ በሆነ የአመራረት ዘዴ 

በሚካሄድባቸው ደረቅና ከፊል ደረቃማ አካባቢዎች ላይ ነው፡፡ 

ፍግ ብስባሽ የመሳሰሉት ለዕጽዋት ንጥረ ነገሮች ምንጭ ከመሆን አልፈው የአፈርን ፊዚካዊ፤ኬሚካዊ እና ባይሎጅካዊ ባህሪያትን፤የአፈርን ስትራክቸር 

በማስተካከል ውሃ የመያዝና የማስተላለፍ ሁኔታ እና እንደዚሁም የአፈርን ዝቅተኛ ፒኤች ያሻሽላሉ፡፡ በሚገባ የበሰበሰና የተዋሀደ ፍግ በአማካይ 0.5 

ናይትሮጅን፤ 0.2 ፎስፌትና 0.5 % ፖታሽ ይይዛል፡፡ 

 

 

 

ባቄላ ድርቅን የመቋቋም ችሎታው ዝቅተኛ ነው፡፡ ከዚህም ሌላ የተለያዩ የሰብሉ ዝርያዎች የውሃ እጥረት የመቋቋም ባህሪያቸው ይለያያል፡፡ ሆኖም 

ግን በመስኖ መልክ በቂ ውሃ መስጠት ከተቻለ ባቄላ የተለያዩ ሥነምኅዳር ባላቸው አካባቢዎች ሊመረትና ከፍተኛ ምርት ሊሰጥ ይችላል፡፡ ስለዚህ 

በተለያዩ ጥናቶች ለማረጋገጥ እንደተቻለው በሰብሉ የሥር ዙሪያ የሚገኘው የውሃ መጠን ከ70 በመቶ በታች ከሆነ በውሃ መስኖ መታገዝ አለበት፡፡ 

የውሃ እጥረት የዕፅዋት ንጥረ ነገር አጠቃቀም ብቃት ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ ያደርጋል፡፡ ይህ ደግሞ በተለይ በጥራጥሬ ሰብሎች ላይ የውሃ እጥረት ወይም 

ውሃ ከሚፈልገው በላይ በአፈር ውስጥ ሲኖር ኖዲውሎች በመጠንም ሆነ በብዛት በጣም ይቀንሳሉ፡፡ ሰብሉ በሚበቅልበት ጊዜ የውሃ እጥረት ካለ 

ከፍተኛ ተጽዕኖ ያደርግበታል፡፡ በአፈር ውስጥ በበቂ መጠን ውሃ ያለመኖር የቅጠል ዕድገትንና መስፋፋትን በእጅጉ ይቀንሳል፡፡ የእያንዳንዱ ነጠላ 

ቅጠል መጠን ትንሽ ስለሚሆን የጠቅላላ የቅጠል ሽፋንም (Canopy) በንጽጽር ዝቅተኛ ይሆናል፡፡ ስለዚህ በቅጠሎች የሚወሰደው የፀሐይ ብርሃን 

መጠን ዝቅተኛ ስለሚሆን በዚያው መጠን ይገኛል ተብሎ የሚጠበቀው ምርት አነስተኛ ይሆናል፡፡ 

 

 

 

 

 

 

4.6 የማዳበሪያ ዓይነትና መጠን 

 

4.7 የውሃ አጠቃቀም 

 

5. የባቄላ ልማት ዋና ዋና ችግሮች እና መፍትሄዎቻቸው 
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ባቄላ በክልሉ በስፋት የሚመረት ሰብል ቢሆንም የባቄላ ምርታማነት ከሰብሉ ምረታማነት አቅም ጋር ሲነፃፀር በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል፡፡ በዚህም 

ምክንያት በርካታ የባቄላ አምራች አርሶአደሮች ዓመታዊ የምግብ ፍጆታቸውን ማሟላት የሚያስችላቸውን ምርት እንኳን ማምረት አልቻሉም፡፡ ባቄላ 

ከፍተኛ ምርታማ ከሚባሉት የጥራጥሬ ሰብሎች አንዱ ቢሆንም የባቄላን ምርታማነት ሊጨምሩ የሚችሉ የተሻሻሉ ዝርያዎችና የአመራረት 

ምክረሃሳቦች ወደ አርሶአደሩ በሚፈለገው መጠንና ፍጥነት ሊገቡ አልቻሉም፡፡ ለባቄላ ምርታማነት ዝቅተኛ መሆን ዘርፈ-ብዙ ችግሮች ቢኖሩም ዋና 

ዋናዎቹ የባቄላ የቴክኖሎጅ ማስተዋወቅና ማስፋት ችግሮች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪም፤ 

 የተሻሻሉ አመራረት ዘዴዎችን በምክረሃሳቡ መሠረት አለመከተል፤ 

 ምርታማነታቸው ዝቅተኛ የሆነና በሽታ መቋቋም የማይችሉ የአካባቢ ዝርያዎችን መጠቀም፤ 

 ውርጭ፣የአፈር ለምነት ማጣትና የአፈር ኮምጣጣነት፤ 

 ለሰብሉ ዕድገት የተስተካከለ የዝናብ መጠንና ስርጭት ያለመኖር፤ 

 የበሽታ እና ነፍሳት ተባዮች ጥቃት፤ 

 ጥገኛና ጥገኛ ያልሆኑ አረሞች ጥቃት፤እንዲሁም፤ 

 ጎተራ ተባዮችና የድህረ-ምርት ብክነት፤ 

 

 

 

 ለገበያና ለምግብነት ተፋላጊ የሆነውን ዝርያ መርጦ ማምረት፤ 

 ለሰብሉ ልማት አመቺ የሆነ ቦታን መምረጥ፤ 

 ማሳን በሚገባ ማረስና ማለስለስ፤ 

 በሽታን የመቋቋም ብቃት ያላቸውና ከፍተኛ ምርት የሚሰጡትን የተሻሻሉ ዝርያዎችን መጠቀም እንደአስፈላጊነቱ የተባይ መከላከያና 

መቆጣጠሪያ ዘዴዎችን መተግበር፤ 

 የዘርን ወቅትና የዘር መጠንን አስተካክሎ መዝራት፤ 

 

 

 

 

 

 

ሥዕል 5፡- ጤነኛ ዘር ወቅቱንና መጠኑን በመጠበቅ መዝራት 

 

5.1 ዋና ዋና ችግሮች 

 

5.2 መፍትሄዎች 
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 በወቅቱ ማረምና ለአርሶአደሩ ዝናብን በተመለከተ የቅድመ ማስጠንቀቂያ የሚሰጥበት ሁኔታ መፍጠር(የብሔራዊ ሜትሮሎጂ ትንበያ 

በወቅቱ እንዲደርስ ማድረግ፡፡)፤ 

 በኮትቻ አፈር ላይ ትርፍ ውሃን በሚገባ አጠንፍፎ መሰብሰብ፤ 

 በአጠቃላይ በምክረሃሳቡ መሠረት መተግበር፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ስዕል 6፡ የጅብራስ 

 የባቄላ ምርትን እንዲቀንስ ከሚያደርጉት አረሞች ውስጥ ዋናው የጅብራስ (Orobanche) የተባለው ጥገኛ አረም ነው። 

ስለዚህ በዚህ አረም የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ የሚከተሉትን የመከላከያ ዘዴዎች መጠቀም ያስፈልጋል። 

 የጥገኛ አረሙ ዘር በነፋስ፣በውሃ፣በእርሻ መሳሪያዎች፣በእንስሳት፣በሰውና በሰብል ዘር አማካኝነት ወደ ነፃ አካባቢዎች 

ስለሚዛመት የመሰራጫ መንገዶችን በየጊዜው መፈተሽና ማጽዳት፤ 

 የተፈጥሮም ሆነ ሰው ሰራሽ ማዳበሪያዎችን በመጠቀም የመሬቱን ለምነት መጠበቅና ማሻሻል፣በተለይ የናይትሮጂን ማዳበሪያ 

የአረሙን ዘር ጉንቁል በቀጥታ በመጉዳት ስለሚያደርቀው የጅብራስን በመከላከል በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል፡፡ 

 አጥማጅ ሰብሎችን (Trap crops) እንደአኩሪ አተር፣ማሽላ፣ገብስ፣የላምአተር፣ነጭ ሽንኩርት ወዘተ የመሳሰሉትን ለሰብል 

ፈረቃነት መጠቀም። 

 ንፁህ ዘር መጠቀም፤ 

 አስተናጋጅ ሰብሎችን በመዝራት ጥገኛ አረሙ እንዲበቅል በማድረግ ከ6-8 ሳምንት ባሉት ጊዜያት ጥገኛ አረሙ ከመሬት በላይ 

ከመታየቱ በፊት ገልብጦ በማረስ በአፈር ውስጥ የአለው የዘር ክምችት እንዲቀንስ ማድረግና ፈጥኖ የሚደርስ ሰብል መዝራት፣ 

6. የማሳ ላይ የሰብል ጥበቃ 

6.1 አረም ቁጥጥር 

 

6.1.1.የጅብ ራስን (Orobanche) መከላከል 
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 አረሙ አብቦ ዘር ከማፍራቱ በፊት ሰብሉ እንዳይነቀል ጥንቃቄ በማድረግ  በአረሙ የተጠቃ ኩታገጠም ማሳ ባለቤት የሆኑ 

አ/አደሮች በተደጋጋሚ በእጅ እየነቀሉ መቅበር /ማቃጠል/ አለባቸው፡፡ 

 

 

 

 

 

 

ሀ/ በባህላዊ መከላከል 

 ማሳውን በበጋ ወራት በተገቢው የእርሻ ድግግሞሽ ጠለቅ አድርጐ በማረስ ኩብኩባውን ለፀሐይና ለሌሎች የተፈጥሮ ጠላቶች 

እንዲጋለጥ ማድረግ፡፡ 

 ትክክለኛ የዘር መጠንና የዘር ወቅትን ጠብቆ በአንድ አካባቢ ያሉ አርሶአደሮች በተመሳሳይ ጊዜ እንዲዘሩ ማድረግ፤ 

 በሰብል ላይ የተከሰተው የጓይትል መጠን አነስተኛ ከሆነ በእጅ እየለቀሙ መግደል፣ 

ለ/ የተፈጥሮ ጠላቶችን መጠቀም 

 በማሳው መሀል ላይ ወፎችን ሊስቡ የሚችሉ ነገሮችን ማስቀመጥ፤ለምሳሌ በማሳ ውስጥ ትላልቅ ድንጋዮችን አመድ፤ጠመኔ 

ቀብቶ ማስቀመጥ፤ 

 ጉንዳኖች የጓይትሉን እንቁላሎችና ትናንሽ ትሎችን ከእጽዋቱ ላይ እንዲሁም ከአፈር ውስጥ ያሉትን ኩብኩባዎች በማስወገድ 

ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ፡፡ 

 

2/ በኬሚካል መከላከል 

 ጓይትልን በፀረ-ተባይ ኬሚካል መከላከል የሚቻለው በሰብሉ ላይ ወቅታዊ አሰሳ በማካሄድ ትሎች ዕድገታቸው ገና ትንሽ እንደሆነ /ትሉ 

ከ1-3 የዕድገት ደረጃ ባለበት/ ወደ ቋቢያው ውስጥ ሰርስረው ሳይገቡ መሆን ይኖርበታል፡፡ 

 ትሎች ወደ ውስጥ ከገቡ በኋላ ከሆነ ግን ፀረ-ተባዩ አያገኛቸውም፡፡ ትሎች በውጭ ቢገኙ እንኳ መጠናቸው ከአደገ በኋላ ከሆነ ፀረ-ተባዩን 

የመቋቋም ሁኔታ ይኖራል፡፡ ስለዚህ ይህን ግምት ውስጥ በማስገባትና 1ዐ% የቋቢያ ጉዳት ከደረሰ ከሚከተሉት ፀረ-ተባይ ኬሚካሎች 

ውስጥ አንዱን መጠቀም፡- 

 ካርባሪል 85% ደብልዩ.ፒ 1.2-1.5 ኪሎግራም በሄክታር፤ 

 ኢንዶሰልፋን 35% ኢ.ሲ 2 ሊትር በሄክታር፤፤ 

 ሄሌራት ወይም ካራቴ 5% ኢሲ 300 ሚሊ ሊትር፤ 

 ፌኒትሮታዮን 50% ኢ.ሲ 1 ሊትር፤ 

 ዲያዚኖን 60% ኢ.ሲ 1 ሊትር በሄክታር በ200 ሊትር ውሃ በርዞ መርጨት አስፈላጊ ነው፡፡ 

6.2. ነፍሳት ተባይ ቁጥጥር 

 

6.2.1. አፍሪካ ጓይ ትልን  መከላከል 
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ክሽክሸ ተባይ ከሰብሉ ቡቃያ እስከ ዕድገት ደረጃ በሰብሉ ላይ በመከሰትና የተክሉን ፈሳሽ በመምጠጥ ጉዳት የሚያደርስ ተባይ ነው። 

ሀ/ በባህላዊ መከላከል 

 የእርሻ ማሳን ንጽህና መጠበቅ፤ 

 ሰብልን እያፈራረቁ መዝራት፤ 

 ለተባዩ እንደአማራጭ ምግብነት የሚያገለግሉ ተክሎችን ቀድሞ ማስወገድ፤ 

በነጭ ሽንኩርት መከላከል:- 100 ግራም የተወቀጠ ነጭ ሽንኩርት፣ግማሽ ሊትር ውሃ፣ 10 ግራም ዱቄት ሳሙናና 2 ማንኪያ የሚኒራል ዘይት 

ማዘጋጀት፡፡ በደቃቁ የተወቀጠውን ነጭ ሸንኩርት ከዘይቱ ጋር ለ24 ሰዓት መዘፍዘፍ፤ሳሙናውን ከውሃ ጋር መበጥበጥና ከዘይቱና ሽንኩርቱ 

ድብልቅ ጋር መቀላቀል፡፡ በዚህ መሠረት የተዘጋጀውን ቅልቅል በጨርቅ አጥልሎ አንድ እጅ ከ20 እጅ ውሃ ጋር በጥብጦ በመርጫ መሳሪያ 

መርጨት፤ 

በትንባሆ መከላከል፡- 1 ኪሎ ግራም የተወቀጠ የትንባሆ ቅጠልና ግንዱ ከ15 ሊትር ውሃ ጋር ለ1 ቀን መዘፍዘፍና አንድ እፍኝ ቁርጥራጭ ሳሙና 

መጨመር፣ከዚያም ከአንድ ቀን በኋላ በጨርቅ ማጥለልና ወዲያውኑ መርጨት ወይም 250 ግራም የተወቀጠ ትምባሆ ቅጠል፣ 30 ግራም የዱቄት 

ሳሙና እና 4 ሊትር ውሃ ቀላቅሎ ለ30 ደቂቃ መቀቀል፡፡ ይህን ቅልቅል አንድ እጅ ከ4 እጅ ውሃ ጋር በጥብጦ በጨርቅ ማጥለልና በመርጫ መሳሪያ 

መርጨት፤ 

በእንስሳት ሽንት መከላከል:- የእንስሳቱን ሽንት በተለያዩ እቃዎች በማጠራቀም ከ7-15 ቀን ድረስ እንዲብላላ ማድረግና የተብላላውን የከብት ሽንት 

ከውሃ ጋር እኩል በእኩል በሆነ መጠን በጥብጦ በመርጫ መሳሪያ መርጨት። በተለይ ለፀሐይ ቢጋለጥ የመብላላት ሂደቱን ያፋጥነዋል፡፡ 

ለ/ በኬሚካል መከላከል፡ ተባዩ በየዓመቱ አይቀሬ በሆነባቸው አካባቢዎች 

 የማሳ አሰሳ በማካሄድ ከሚከተሉት ፀረ-ተባዮች አንዱን መጠቀም፤ 

 ካራቴ 5 በአክቴሊክ/ፕሪሚፎስሚታይል 50 በመቶኢ.ሲ.፣ 

 ጋውቾ 70% ደብልዩፒ 185 ግራም፣ 

 ዳይሚቶኤት/ሮገር 40 በመቶኢ.ሲ.፣ 

 ፌኒትሮታዮን 50 በመቶኢ.ሲ.፣ 

 ዳያዚኖን 60 በመቶኢ.ሲ.፣ 

 ኢንዶሰልፋን 35 በመቶኢ.ሲ.፣ 

በ200 ሊትር ውሃ በመበጥበጥ ለአንድ ሄክታር መርጨት፤ 

 

 

 

6.2.2. ክሽክሽን መከላከል 
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 በየአካባቢው ጥቅም ላይ እየዋሉ ያሉትን ባህላዊ መከላከያ ዘዴዎች ጥራቱን የማያበላሹትን መርጦ መጠቀም የሚቻል ሲሆን 

ለምሳሌ አዞ ሀረግ ቅጠሉና ግንዱን ቆራርጦ በእህል ማካማቻው አፍና በተከማቸው እህል መሀል ማስቀመጥ፣የመረዝ ቅጠል 

አድርቆ በመፍጨት ዱቄቱን እህሉ ጋር አደባልቆ ማስቀመጥ፡፡ 

 ፀረ-ተባይ ኬሚካል መጠቀም ካስፈለገ ግን አክተሊክ 2% ዱቄት በተባዩ ለተወረረ 50 ግራም ላልተወረረ ደግሞ 25 ግራም ወይም 

ማላታዮን 5% ዱቄት 50 ግራም ለ1 ኩንታል ሂሳብ በማስላት በጥንቃቄ ከእህሉ ጋር በአካፋ አደባልቆ ማከማቸት ያስፈልጋል፡፡ 

 

 

 

ባቄላን የሚያጠቁ ዋና ዋና በሽታዎች ዋግ፣ቸኮሌትስፖት፤ቆርምድ/ኮርትም እና ሥር አበስብስ ሲሆኑ የመከላከያ ዘዴያቸውም እንደሚከተለው 

ቀርቧል። 

 

ሀ/ በባህላዊ መከላከል 

 ከማሳ ውስጥ ትርፍ ውሃን ማስወገድ፤ 

 በሽታው በየጊዜው በሚከሰትባቸው አካባቢዎች የሚቋቋሙ እንደሲኤስ 20 ዲኬናቡልጋ-70 ዝርያዎችን መጠቀም፤ 

 ሰብሉ ከተነሳ በኋላ ቅሪተ ሰብሉን ሰብስቦ ማቃጠል ወይም መቅበር፤ 

 ሰብሉ ተነስቶና ቅሪተ ሰብሉ ከተቃጠለ በኋላ ማሳውን ደጋግሞ ማረስ ቅሪተ ሰብሉ በአፈር እንዲዳፈንና እንዲበሰብስ 

ያደርገዋል፤ 

 በበጋ ወቅት ማሳው ውስጥ የሚበቅሉ ወፍ ዘራሽ የባቄላ ተክሎችንና ሌሎች የበሽታው ተሸካሚ አረሞችን ሰብስቦ 

ማስወገድ፤ 

 የባቄላን ዘር ከአተር ዘር ጋር 2፡1 በሆነ ጥምርታ አሰባጥሮ መዝራት፤ 

ለ/ በኬሚካል መከላከል 

 የበሽታው የመስፋፋት መጠን 30% ሲደርስ ዳኮኒል (Chlorotholonil) 2.5 ኪ/ግ በሄከታር በ10 ቀናት ልዩነት መርጨት፤ማንኮዜብ 

80%/ዲታንኤም 45/ የተባለውን ፀረ-ሸጋታ ኬሚካል 3 ኪ/ግ በሄክታር በ6ዐዐ ሊትር ውሃ በጥብጦ በ10 ቀናት ልዩነት መርጨት። 

 

 

 

 

 

6.2.3. ነቀዝን መከላከል 

6.3. በሽታ ቁጥጥር 
 

 
6.3.1. የባቄላ ምች/ ቸኮሌትስፖትን  መከላከል 
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የበሽታው የክስተት መጠን 5% ከደረሰ ማንኮዜብ 80%/ ዲታንኤም 45/ 2.5 ኪ/ግ ለሄክታር በ600 ሊትር ውሃ በጥብጦ በየ1ዐ ቀኑ መርጨት። 

 

 

 

ትርፍ ውሃን ከማሳ ውሰጥ ማውጣትና የሥር አበስብስ በሽታን ሊቋቋሙ የሚችሉ የተሻሻሉ ዝርያዎችን (ላሎና ዳግም) መጠቀም፤ወይም አፕሮንስታር 

42 ደብልዩኤስ 250 ግራም ከ750 -1750 ሚሊ ሊትር በሚደርስ ውሃ በጥብጦ ለ1 ኩንታል መዝራት ያስፈልጋል፡፡ 

 

 

 

ሀ. በባህላዊ ዘዴ መከላከል 

 የሰብል ፈረቃ መጠቀም፤ 

 የባቄላ ዘርን ለ48 ሰዓት በፀሃይ ብርሃን ማድረቅና መዝራት፤ 

 በትክክለኛው የዘር ወቅት መዝራት፤ 

 በሽታውን የሚቋቋሙ ዝርያዎችን መጠቀም፤ 

ለ. በኬሚካል መከላከል 

 በማሳው ላይ የሚኖረው የበሽታ ክስተት እየጨመረ ከመጣ ዳኮኒል 1 ኪሎግራም ለሄክታር መጠቀም፣ወይም 

 ማንኮዜብ 80% ደብልዩፒ 3 ኪሎግራም ለሄክታር ከ200-400 ሊትር በሚደርስ ውሃ በጥብጦ መርጨት ያስፈልጋል፡፡ 

 

 

 

 

የበሽታው በአብዛኛው ባቄላ በሚመረትባቸው አካባቢዎች የሚከሰት ሲሆን የጉዳት መጠኑም ከፍተኛ ነው፡፡ እንደየአካባቢው ቆርምድ፣ቆርፍድ፣

ቆርጥም፣ኮቶፈቱ እየተባለ የሚጠራ በሽታ ነው። 

የመከላከያ ዘዴ፡- 

 1.ተገቢ የሰብል ፈረቃ መጠቀም፤ 

2. የባቄላ ሰብል ቅሪቶችን ከማሳ ማስወገድ፤ 

3. የባቄላ ማሳ ውስጥ ውሃ እንዳይተኛ ማድረግ፤ 

6.3.2. የባቄላ ዋግን መከላከል 

 

6.3.3. የሥር አበስብስ በሽታን  መከላከል 

6.3.4. አስኮካይታ ብላይትን መከላከል 

 

6.3.5. የባቄላ እባጭን/ Faba Bean Gall/ መከላከል 
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4. በሽታውን መቋቋም የሚችሉ የባቄላ ዝርያዎችን መጠቀም ወይም 

5. ዘርን በፀረ- ፈንገስ ኬሚካል አሽቶ መዝራት፤ 

በኬሚካል መከላከል 

 ባይለቶን ወዘተ የተባለውን ኬሚካል በመጠቀም በሽታውን መከላከል ይቻላል፡፡ በኢትዮጵያ ብሎም በአማራ ክልል በተደረጉ ጥናቶች ባይለቶን 

የተባለው ኬሚካል የመከላከል አቅም እንዳለው ታይቷል፡፡ የበሽታው ክስተት ያለበትን ማሳ Ridomil MZ በተባለ ፀረ- ፈንገስ በሽታው 

እንደተከሰተ ወዲያውኑ መርጨት፤ከላይ የተጠቀሱትን የባቄላ በሽታዎች በኬሚካል ለመከላከል በአንድ አካባቢ ያሉ አርሶአደሮች በተመሳሳይ 

ጊዜ መከላከሉን ቢያካሄዱ ውጤታማ ይሆናሉ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

የታችኛው እምቡጦች/pods ወደ ጥቁርነት ሲቀየሩና የላይኛው ደግሞ ወደ ቢጫነት ሲቀየር የባቄላ ሰብል መድረሱን ማረጋገጫ ናቸው፡፡ ሰብሉ 

ሳይደርስ ፈጥኖ መሰብሰብ ወይም በጣም ከደረቀ በኃላ መሰብሰብ በምርቱ ጥራትና በተባይ የመጠቃት ችግር ያስከትላል፡፡ 

ባቄላ ከመወቃቱ በፊት በደምብ መድረቅ ሲኖርበት የሚወቃበት አውድማም ንጹህ መሆን ይኖርበታል፡፡ በክምችት ወቅት የርጥበት መጠኑ ከ10-

12% እንዲኖረው በማድረግ፣በጎተራ ተባይ እንዳይጠቃ በቂ የአየር ዝውውር በሚኖርበትና ዝቅተኛ ሙቀት ባለው ማከማቻ ቦታ ማከማቸት 

ያስፈልጋል፡፡ 

 

 

 

ዘሩን በእንቡጡ ውስጥ እንዳለ በምናደርቅበት ወቅት የምናከናውናቸው ዋና ዋና ቅደም ተከተሎች የሚከተሉት ናቸው፡፡ 

 ያልደረሱትን እንቡጦች በመልቀምና በመለየት ያሰወግዱ፤ 

 እንቡጦቹ በጣም ከተቀራረቡና ከተደራረቡ በቂ አየር በእንቡጦቹ መካከል ስለማይዘዋወር ባቄላው እንዲደርቅ ያድርጉ፤ 

 ዘሩ በደንብ ለመድረቁ የተወሰኑ ዘለላዎችን በመክፈት ዘሩን በጥርስ በመስበር ወይም በጣት በመጫን ይፈትሹ፤ 

ባቄላ ከታጨደ በኋላ በውስጡ የያዘውን ርጥበት በአግባቡ እስኪጨርስ ድረስ ከ3-4 ቀናት በማሳ ላይ እንዲደርቅ ይደረጋል፡፡ ባቄላ በፀሀይ ላይ 

ለብዙ ጊዜ ማቆየት ባቄላው ከሚያሰፈልገው በላይ በጣም ደረቅ ስለሚሆን ሊበተን ወይም ሊሰባባር ለውቂያ ሊያሰቸግር ወይም ለጉዳት ሊዳርግ 

ይችላል፡፡እንዲሁም በዝናብ ላይ እንዲቆይ ከተደረገ በጣም የረጠበ /የለዘዘ/ ስለሚሆን ለመውቃት ያስቸግራል ሊጎዳም ይችላል፡፡ ባቄላ ከላይ 

በተጠቀሰው ሁኔታ እንዲደርቅ በሚሰጣበት ወቅት ዝናብ በሚዘንብበት ጊዜ ለመሸፈንና እንስሳትን ለመከላከል ጠባቂ ወይም የሚከተል ሰው ማድረግ 

ተገቢ ነው፡፡ 

 

7. ሰብል መሰብሰብ፤ማድረቅ፤መውቃትና ጎተራ ማስገባት 

7.1. ሰብል መሰብሰብ 

7.2. ሰብል ማድረቅ 
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ባቄላው በበቂ ሁኔታ መድረቁን ካረጋገጡ በኋላ መውቃት ነው፡፡ ከሚገባው በላይ የደረቀ እንዲሁም በጣም ርጥበት ያለው የባቄላ ዘር በሚወቃበት 

ጊዜ ሊበላሽ ይችላል፡፡ የዘር መውቃት ሥራ በሸራ ወይም በፕላሰቲክ ምንጣፍ ላይ የሚመረጥ ሲሆን ካልሆነ ግን በአግባቡ (በሲሚንቶ የተሰራ 

አውድማ ወይም በውሃ በደንብ ተጠቅጥቆ የተዘጋጀ አውድማ) ላይ መውቃት ያስፈልጋል፡፡ 

በውቂያ ጊዜ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ነጥቦች ማለትም ዘሩን አለመስበርና አለማበላሸት፤ከቆሻሻና ከአለአስፈላጊ ነገሮች ጋር አለማቀላቀል፤እንዳይበተን 

/እንዳይባክን/ ማድረግ፤የተሰባበረና የተሰነጣጠቀ ዘር ደግሞ በቀላሉ በተባይና በሸጋታ የሚበላሽ ሲሆን በሚዘራበት ጊዜ ላይበቅል ይችላል፡፡ 

 

 

 

 በባህላዊ መንገድ /በተለምዶ/ ዘርን በጎተራ ሳይበላሽ ለማቆየት የሚደረጉ ዘዴዎች ዘርን አዘውትሮ በፀሀይ ማድረቅ እና ዘርን 

በአመድ፤በጤፍ እና ዳጉሳ ጋር ማደባለቅ ናቸው፡፡ 

 የባቄላ ዘርን ከብልሸት ለመከላከል በጥሩ ሁኔታ መቀመጥ አለበት፡፡ ለዚህም የተሻለው መንገድ ዘሩ ንፁህና ደረቅ ሆኖ 

እንዲቀመጥ መደረጉን ማረጋገጥ ነዉ፡፡ 

 በዚሁ መሠረት ዘር ወደ ጎተራ ከመግባቱ በፊት በደንብ መድረቅ አለበት፡፡ በደንብ ማድረቅ የዘርን የመሻገት ዕድል ይቀንሳል፡

፡ ማንኛውም ለዘር ማስቀመጫ የሚውል ዕቃ ንፁህና ከነፍሳት ተባይና በሽታ የፀዳ መሆኑን ማረጋገጥ ተገቢ ነው፡፡ የዘር መያዣ 

ዕቃዎችን በደንብ አድርጎ በማጠብና ከዚያም ለ5 ደቂቃ ያህል በፈላ ውሃ ውስጥ አደርጎ በመቀቀል ከነፍሳት ተባይና በሽታ 

ንፁህ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል፡፡ 

 ማንኛውም ጆንያም ሆነ ሌላ የዘር መያዣ ዕቃ ዘሩን ለማከማቸት ከመጠቀማችን በፊት ማስጣትና በደንብ መድረቅ አለበት፡፡ 

የባቄላ ዘር በጆንያም ወይም በሌላ ዕቃ ውስጥ ከተደረገ በኋላ ዘሩ በንፁህ ደረቅ /ርጥበት የሌለበት/ እና በደንብ አየር የሚገባበት 

ቦታ መቀመጥ አለበት፡፡ 

 ባቄላን ለማከማቸት ተገቢውን የዘር ርጥበት መጠን መያዝ ያለበት በመሆኑ ከ9 እስከ 12% የርጥበት መጠን በያዘበት ሆኔታ 

ማከማቸት ያስፈልጋል፡፡ 

 

 

 

 

 

 

7.3. ሰብል መውቃት 

7.4. ምርት ጎተራ ውስጥ ማስገባት 
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በድህረ ምርት ወቅት የሚከሰቱ ተባዮች ነቀዝን ለመከላከል መጋዝንን ንፁህ ማድረግ፤በትከክለኛ ወቅት መሰብሰብ፤ፕሪሚፎስሜትል አከቴሊክ 2% 

ዱቄት እና በማላታይን 5 በመቶ ኤሲ ዱቄት) 50 ግራም ኬሚካል ለ100 ኪ.ግ ዘር መለወስ ያስፈልጋል፡፡ 
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