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1.መግቢያ
የክልላችን በቆሎ አምራች አካባቢዎች በቆሎን እንደ ዋነኛ የሃይል ሰጭ የንጥረ ምግብ ምንጭ አድርገው ይጠቀሙበታል፡፡ ይህ ሆኖ ሳለ ግን በተለምዶ የሚታወቀው
በቆሎ ለሰው ልጅ ጠቃሚ የሆኑትን ላይሲን እና ትሪፕቶፋን የተባሉትን የፕሮቲን ንጥረ ነገሮች (አሚኖ አሲዶች) በበቂ ጥራትና መጠን የያዘ ባለመሆኑ በቆሎን
በብቸኛ ምግብነት የሚጠቀሙ ማህበረሰቦች ለፕሮቲን እጥረት የመጋለጥ አደጋ ያጋጥማቸዋል፡፡ የእነዚህ ንጥረ ምግቦች እጥረት በተለይ በህጻናት እና በሚያጠቡ
እናቶች ጤና ላይ ከባድ ጉዳትን ያስከትላል፡፡ በመሆኑም ገንቢ በቆሎ የሚባለው በተለምዶ በሚመረቱት የበቆሎ ዝርያዎች ውስጥ ከሚገኘው ፕሮቲን የተሻለ ጥራት
ያለው የፕሮቲን ንጥረ ምግብ የያዘ የበቆሎ ዝርያ ነው፡፡ ገንቢ በቆሎ እንደ ወተትና ስጋ በመሳሰሉት የእንሰሳት ተዋጽኦዎች ወይንም በጥራጥሬዎች ውስጥ የሚገኘውን
ፕሮቲን ይተካል ተብሎ አይወሰድም፡፡ ነገር ግን እነኚህን ተዋጽኦዎች በበቂ ሁኔታ ማግኘት ለማይችሉ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙና አመጋገባቸው በበቆሎ
ላይ ለተወሰነ የማህበረሰብ ክፍሎች እንደማሟያ የፕሮቲን ምንጭ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል፡፡

1.1. ገንቢ በቆሎ የሚሰጣቸው ጥቅሞች


በገንቢ በቆሎ ውስጥ የሚኖረው የአሚኖ አሲድ ንጥረ ነገር ጥራት በወተት ካለው 90 ከመቶ ያህል ይሆናል፡፡



በመሆኑም ገንቢ በቆሎ በተለይ ኑሯቸው በበቆሎ ላይ የተመሰረተ የህብረተሰብ ክፍሎችን የፕሮቲን ፍላጎት በተሻለ መልኩ ለማሟላት ይረዳል፡፡



ገንቢ በቆሎን የሚመገቡ ህጻናትና አዋቂዎች በፕሮቲን እጥረት ሊመጡ በሚችሉ በሽታዎች በቀላሉ አይጠቁም፡፡



በተጨማሪም ገንቢ በቆሎ የነፍሰ-ጡሮችን፤ የሚያጠቡ እናቶችን፤ እንዲሁም በዕድሜ የገፉና በበሽታ የተጠቁ አረጋውያንን ጤና ለመጠበቅ ይረዳል፡፡

ገንቢ በቆሎን በእንጀራ፤ ዳቦ፤ ግንፎ፤ ቅንጬ፤ በሶ እና በመሳሰሉ መልኮች አዘጋጅቶ መመገብ ይቻላል፡፡
ሰንጠረዥ 1. የበቆሎ ንጥረ ምግብ ይዘት (100 ግራም)
የንጥረ ምግብ ይዘት

መጠን

ካርቦሀይድሬት (ግራም)

71.88

ፕሮቲን (ግራም)

8.84

ስብ/ቅባት (ግራም)

4.57

አሰር /ፋይበር/

2.15

ፎስፈረስ (ሚሊግራም)

348

ሶዲየም (ሚሊግራም)

15.9

ሰልፈር (ሚሊግራም)

114

አሚኖአሲድ (ሚሊግራም)

1.78

ካልሲየም (ሚሊግራም)

10

አይረን (ሚሊግራም)

2.3

ፖታሲየም (ሚሊግራም)

286

ማግኔዚየም (ሚሊግራም)

139

ምንጭ፡- Shah, Prasad, and Kumar (2015); Gopalan, Rama Sastri, and Balasubramanian (2007).

1

ሰንጠረዥ 2. በቆሎ እና የገንቢ በቆሎ የፕሮቲን፣ የላይሲን እና የትሪፕቶፋን የንጥረ-ምግብ ይዘት መጠን
በባህሪ

የተለመደው በቆሎ

ገንቢ በቆሎ

ፕሮቲን (%)

>8

>8

ላይሲን ፕሮቲን (%)

1.6-2.6 (አማካይ 2.0)

2.7-4.5 (አማካይ 4.0)

ትሪፕቶፋን ፕሮቲን (%)

0.2-0.6 (አማካይ 0.4)

0.5-1.1 (አማካይ 0.8)

ምንጭ፡- Vivek et al. (2008)

2. ለበቆሎ ሰብል ተስማሚ ስነ-ምህዳር


በቆሎ ከ500-2600 ሜትር ከባህር ጠለል በላይ የሚመረት ሰብል ሲሆን ከ10-35 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ የአየር ሙቀት ይመረታል፡፡



የዝናብ መጠን፡- ከ500-1500 ሚ.ሜ. ዝናብ ማግኘት አለበት፡፡



ተስማሚ የአፈር ዓይነት፡- ለምነት ያለውና ውሃ የማያቁር አፈር ይበልጥ ይስማማዋል፡፡



በቆሎ የሚወደው የአፈር ጣዕም (pH) ከ5.5 - 7.5 ነው፡፡

3. የሰብሉን ምርትና ምርታማነት ለማሻሻል የሚረዱ አሰራሮች
3.1. የማሳ መረጣና ዝግጅት
 የአፈር ጥልቀቱ ቢያንስ 20 ሳ.ሜ የሆነ፣
 ለምና ውሃ የማያቁር ማሳ መምረጥ፣
 የበቆሎ ማሳ ዝግጅት የመጀመሪያው እርሻ የሚከናወነው የቀዳሚው ሰብል እንደተነሳ መሬቱ እርጥበቱን ሳያጣ ማረስ (በባህላዊ ማረሻ ከሆነ በአማካይ
ከ3-4 ጊዜ ወቅቱን ጠብቆ ደጋግሞ ማረስና በ4ኛዉ/5ኛው መዝራት፤ በትራክተር/በገልባጭ ማረሻ የሚታረስ ከሆነ ደግሞ 2 ጊዜ በማረስ በ3ኛው
መዝራት)፣
 ማሣው የአሲዳማነት ችግር ያለበት መሆኑ ከተረጋገጠ በሚሰጠው ምክረ-ሃሳብ መሰረት ኖራ መጠቀም፡፡
 በቆሎን ከጥራጥሬ ሰብሎች ጋር ማፈራረቅ፣ ማሰባጠር እና በቅብብሎሽ (Relay cropping) መዝራት፣
 ከተባይ ነጻ ሆኖ የከረመን ማሳ መምረጥና የሰብሉን ቅሪት ሙሉ በሙሉ አለማንሳት፣
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 የመሬቱን ተዳፋትነት ጠብቆ አግድም ማረስና ቦይ ማውጣት፣
 ቢያንስ ከሶስት ዓመት አንድ ጊዜ ገልባጭ ማረሻ፣ ጠንካራ ክንድና ትራክተር መጠቀም

3.2. የዘር መረጣ፤የዘር ወቅትና አዘራር ዘዴዎች
 የአካባቢውን ስነ ምህዳር መሰረት ያደረገ ዝርያ መርጦ መጠቀም፤
 የምርጥ ዘር ጥራት መጠበቅ(የዝርያ መቀላቀል፣ባዕድ ነገር መቀላቀል፣የተሰባበረና በተባይ የተጎዳ በዘርነት አለማቅረብ፤
 ምንጩ ካልታወቀ ዘር አቅራቢ ዘር አለመግዛት፤
 ምርጥ ዘር በወቅቱ እና በሚፈለገው መጠን ማቅረብ፤
 የድቃይ በቆሎ C-2 በዘርነት አለመጠቀም፤
 የዝናብ አጀማመርን ተከትሎ ተስማሚ የዝርያ መረጣ ማካሄድና ቀድሞ አለመዝራት፤
 በመስመር መዝራት እና በመስመር በሚዘራበት ወቅት በተክሎች መካከል እና በመስመሮች መካከል ያለውን ርቀት በምክረ ሃሳቡ መሰረት ጠብቆ
መዝራት፤
 ዘር በሚዘራበት ጊዜ በአግባቡ አፈር ማልበስ፤
 የዝናብ መቆራረጥ በሚኖርበት ወቅት የርጥበት ዕቀባ ስራዎችን አቀናጅቶ መስራት፤

3.2.1. የዘር መረጣ
የተሻሻሉ የበቆሎ ዝርያዎች መርጦ መዝራት


በቂ ርጥበት ላላቸው አካባቢዎች ሊያገለግሉ የሚችሉ የተሻሻሉ ድቃይ (Hybrid) እና ኦኘን ፖለኔትድ (OPV) የበቆሎ ዝርያዎችን መጠቀም፡፡



የድቃይ በቆሎ ዝርያ ለዘርነት አገልገሎት ሊውል የሚችለው በመጀመሪያ ተዳቅሎ የተገኘውን ትውልድ አንድ(F1) ብቻ ነው፡፡ ነገር ግን ትውልድ ሁለት
(F2) በዘርነት መጠቀም የዝርያውን ምርታማነት (ለምሳሌ BH-660 በ18.9%፣ BH-540 በ23%፣ BH-140 በ11.7%) ስለሚቀንስ መጠቀሙ
አይመከርም ፡፡



የሚታየውን የምርጥ ዘር አቅርቦት እጥረት፣ ወቅታዊነትና የጥራት ችግር ለመፍታት የዘር ብዜት በሚሰራባቸው ወረዳዎች በየደረጃው ያለ ባለሙያ እና
አመራር በመቀናጀት ጥራቱን የጠበቀ ዘር እንዲመረት የሙያ ድጋፍና ክትትል ለዘር አምራች አካላት ማድረግ፤ ከዚህ በተጨማሪ የአገልግሎት የህብ/ስራ
ማህበራት እና የዘር ሽያጭ ወኪሎች/Agro Dealer/ የቀረበውን ዘር በአግባቡ በመያዝ ማሰራጨት፣
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ሠንጠረዥ 3. ለፓኬጅ የተመረጡ የተሻሻሉ የበቆሎ ዝርያዎች እና ተስማሚ ስነ-ምህዳር
አማካይ ምርታማነት
የሰብል አይነት

የዝርያው ሰም

ተስማሚ
የአካባቢ
ከፍታ በሜትር

ተፈላጊ የዝናብ መጠን
በሚ.ሜ

የመድረሻ ጊዜ (ቀን)

በኩ/ል
በምርምር

በገበሬ

BH-660

1600-2200

1000-1500

160

90-120

60-80

BH-540

1000-2000

1000-1200

145

80-90

50-65

BHQP-542

1000-1200

1000-1200

145

80-90

50-60

BH-546

1000-1750

500-800

120

60-70

50-60

BH-547

1000-1800

500-1000

140

55-80

55-65

BHQP-548

1000-2000

1000-1200

145

75-85

55-70

BH-549

1500-1800

1000-1200

145

90-120

80-110

BH-661

1600-2200

1000-1200

160

95-120

65-85

BHQP-545

1000-2000

1000-1200

138

80-90

60-70

አርገኔ (AMH-800)*

1800-2500

1000-1200

175

70-80

55-65

ወንጪ (AMH-850)*

1800-2600

1000-1200

183

80-120

60-80

ጅባት(AMH-851)*

1800-2600

1000-1200

180

80-120

70-90

ጃቢ (PHB-3253)**

<1900

600-1000

120-145

90

60

ሾኔ (Phb30G19)**

1000-2000

800-1200

162

70-110

65-80

ሊሙ(P3812W)**

1200-2000

800-1200

162

ሻላ (P2859W) **

1000-1700

800-1000

133

80-100

65-80

ሆራ (ambo2synl)*

1700-2400

1000-1200

172

65-75

50-65

አለማያ ኮምፖሳይት

1600-2200

1000-1200

163

50-70

38-42

ጊቤ ኮምፖሳይት 1

1000-1700

900-1250

145

74

40-45

A-511

500-1800

800-1200

150

50-60

30-40

ድቃይ በቆሎ

ኦኘን
በቆሎ

ፖለኔትድ

ማሳሰቢያ፡- *በደጋ አካባቢዎች የሚመረቱ የበቆሎ ዝርያዎችን ያመለክታል፡፡
** በፖዬኔር የዘር አምራች ካምፖኒ የተለቀቁ ፖዬኔር ድቃይ ዝርያዎች ናቸው፡፡
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90-100

3.2.2. የዘር ወቅት


የዘር ወቅት እንደየአካባቢውና እንደ ዝናቡ አጀማመር የሚለያይ ሲሆን በቂ ርጥበት ባላቸው አካባቢዎች ከሚያዚያ እስከ ግንቦት ባለው ጊዜ እንዲዘራ
ይመከራል፡፡



ዝናቡ በወቅቱ ከጀመረ በረጅም ጊዜ የሚደርሱ እንዲሁም ዘግይቶ ከጀመረ ፈጥኖ የሚደርሱ የተሻሻሉ ዝርያዎችን መጠቀም ይገባል፣

3.2.3. የዘር መጠን


የበቆሎ የዘር መጠን በአማካይ ከ 25-30 ኪ/ግ በሄክታር ነው፡፡



ትልልቅ ፍሬ ላላቸው እንደ ቢኤች-660፣ ቢኤች-661 እና ጃቢ (ፒኤችቢ-3253) ያሉ ዲቃላ ዝርያዎች 30 ኪ/ግ በሄክታር ሲሆን ትንንሽ ፍሬ ላላቸው
እንደ ቢኤች-540፣ ቢኤች-546፣ ቢኤች-547፣ ቢኤችኪውፒ-545፣ ለመሳሰሉት ደግሞ 25 ኪ/ግ ለሄክታር መጠቀም ያስፈልጋል፡፡

3.2.4. የአዘራር ዘዴ


በቆሎ በመስመር መዘራት ያለበት ሆኖ ከዝርያዎች የመድረሻ ጊዜ አንፃር ሁለት አይነት የአዘራር አይነቶችን መጠቀም ይቻላል፡፡ እነሱም፦

3.2.4.1. ዘግይተው ለሚደርሱ ዝርያዎች
(BH-660 እና BH-661)
በመስመሮች መካከል ያለው ርቀት 80 ሳ.ሜ ሆኖ በየ 45 ሳ.ሜ ርቀት ላይ ሁለት ዘሮችን በመጣል መዝራት(በዚህ ስሌት በሄክታር 55,555 ተክሎች ይኖራሉ)።

3.2.4.2. መካከለኛ የመድረሻ ጊዜ ላላቸው ዝርያዎች
(ቢኤች-540፣ቢኤች ኪውፒ-545፣ ቢኤች-546፣ ቢኤች-547 እና ፓዮኔር ዝርያዎች)
በመስመሮች መካከል ያለው ርቀት 80 ሳ.ሜ ሆኖ በየ40 ሳ.ሜ ርቀት ሁለት ዘር በመጣል መዝራት (በዚህ ስሌት በሄክታር 62,500 ተክሎች ይኖራሉ)



የዝናብ መቆራረጥ በሚኖርበት ወቅት የርጥበት ዕቀባ ስራዎችን አቀናጅቶ መስራት (በታይሬጀር መከተር ማድረግ፤ ጎርፍን ወደ ማሳ
ማሰገባት ፤የማሳ ውስጥ እና የማሳ አናት ትሬንች መስራት፤ ደጋፊ መስኖ መጠቀም፤ ጉዝጓዝ (mulching)፤ ኮምፖስት ወዘተ አቀናጅቶ
መጠቀም)

 ዘሩ የተስተካከለ ብቅለት እንዲኖረው በደንብ በለሰለሰ ማሳ ዘርና ማዳበሪያን በእጅ ወይም በእግር ማልበስ ይገባል።
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3.3. የማዳበሪያ አጠቃቀም ችግሮችና መፍትሄዎች
ችግሮች


የተፈጥሮ ማዳበሪያ በሚፈለገው መጠን፣ ጥራት እና ወቅት አዘጋጅቶ አለመጠቀም፣



የኬሚካል ማዳበሪያ (ኤንፒኤስ የማዳበሪያ ዓይነቶች፣ ዩሪያ) በትክክለኛው ወቅትና መጠን አለመጠቀም፣



የዩሪያ ማዳበሪያ ሲጨመር አረምን ቀድሞ አለማስወገድ፣ ከሰብሉ ጋር ንክኪ መፍጠርና አፈር አለማልበስ፣



ዩሪያን በዘር ወቅት መጠቀም

መፍትሄዎች

3.3.1 .የሰው ሰራሸ ማዳበሪያ


ምክረ-ሃሰብ ላልወጣላቸው የበቆሎ አምራች አካባቢዎች ለበቆሎ ሰብል የሚያስፈልገው የማዳበሪያ መጠን 2 ኩ/ል ኤንፒኤስ የማዳበሪያ ዓይነቶች እና
2 ኩ/ል ዩሪያ በሄክታር ሲሆን አጠቃቀሙን በሚመለከት፣



ዘግይተው ለሚደርሱ ዝርያዎች 2 ኩ/ል ኤንፒኤስ የማዳበሪያ ዓይነቶች በዘር ወቅት በ45 ሳ.ሜ ርቀት በተቀመጡት ሁለት የበቆሎ ዘሮች መካከል 7.2
ግራም (አንድ ቆርኪ ከድርበብ) መጨመር፡፡ ቀሪውን 2 ኩ/ል ዩሪያ ማዳበሪያ ደግሞ በቆሎው ከበቀለ ከ35-40 ባሉት ቀናት ውስጥ ማሳውን ከአረም
በማፅዳት በሁለቱ ተክል መካከል ከጎን 10 ሳ.ሜ በማራቅና ከ7-10 ሳ.ሜ ቦይ በመክፈት 7.2 ግራም (አንድ ቆርኪ ከድርበብ) በመጨመር ወዲያውኑ
በአፈር ማልበስ፡፡



መካከለኛ የመድረሻ ጊዜ ላላቸው ዝርያዎች 80 ሳ.ሜ በ40 ሳ.ሜ በሆነ ርቀት ላይ ለሚዘሩ ሌሎች አጫጭር የበቆሎ ዝርያዎች ደግሞ 2 ኩ/ል ኤንፒኤስ
በዘር ወቅት በ40 ሳ.ሜ ርቀት በተቀመጡት ሁለት የበቆሎ ዘሮች መካከል 6.4 ግራም (አንድ ቆርኪ ከግማሽ) መጨመር፡፡ ቀሪውን 2 ኩ/ል ዩሪያ ማዳበሪያ
ደግሞ በቆሎው ከበቀለ ከ35-40 ባሉት ቀናት ውስጥ ማሳውን ከአረም በማፅዳት በሁለቱ ተክል መካከል ከጎን 10 ሳ.ሜ በማራቅና ከ7-10 ሳ.ሜ ቦይ
በመክፈት 6.4 ግራም (አንድ ቆርኪ ከግማሽ) በመጨመር ወዲያውኑ በአፈር ማልበስ፡፡



ለጃቢ ጠህናን ወረዳ በፕሮቲን የበለፀገ በቆሎ ዝርያ (ቢኤች ኪውፒኤም 545) በተክሎች መካከል 20 ሳ.ሜ እና በመስመሮች መካከል 55 ሳ.ሜ በመዝራት
(90900 የተክል ቁጥር) 128.4 ኩ/ል/በሄ/ር ማግኘት የተቻለ ሲሆን ለዚህም ጥቅም ላይ የዋለው ማዳበሪያ መጠን ናይትሮጂን 240 ኪ.ግ እና P205
138 ኪ.ግ/ሄ/ር (ኤንፒኤስ 363 ኪ.ግ እና 372 ኪ.ግ ዩሪያ)

ሠንጠረዥ 4. የማዳበሪያ መጠን እና አጠቃቀም የተሰራላቸው ወረዳዎች
ወረዳ

የአዋጭ ማዳበሪያ መጠን (ኪ/ግ በሄክታር)

ምርመራ

ናይትሮጅን-ፎስፈረስ

ዩሪያ-ኤንፒኤስ

(N-P2O5)

(Urea-NPS ዝርያ)

ደራ

128-92

200-200

ይልማና ዴንሳ

100-75

135-200
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የአፈር አይነት

ጃቢጠህናን

180-138

274-300

240-138

372-363

አቸፈር

120-92

183-200

ባሶ ሊበን

120-46

220-121

ሁለት እጁ እነሴ

120-92

183-200

እነብሴ ሳር ምድር

64-46

100-100

በቀይ አፈር
ለቢኤች ኪውፒኤም 545 የበቆሎ
ዝርያ

ሠንጠረዥ 5. የበቆሎ ሰብልን ጥረ-ነገሮች (Macronutrient) ፍጆታ በዕድገት ደረጃና የማዳበሪያ መጠን ኪ.ግ በሄ/ር በቀን (kg/ha/day)
ሰብሉ ከበቀለበት ቀን ጀምሮ

ናይትሮጅን (N)

ፎስፈረስ(P205)

ፖታሸም(K20)

20-30

1.7

0.39

1.7

30-40

6.7

1.55

9.95

40-50

8.3

2.32

11.56

50-60

5.3

2.06

4.42

ምንጭ*ዓለም አቀፍ የማዳበሪያ ኤጀንሲ የአለም ማዳበሪያ አጠቃቀም ማኑዋል 1992

3.3.2. የተፈጥሮ ማዳበሪያ አጠቃቀም


ጥራቱን የጠበቀ ኮምፖስት እያዘጋጁ በቆሎን ለሚያለሙ አካባቢዎች 5ዐ ኩ/ል ኮምፖስት ከዘር በፊት 1 ወር ቀደም ብሎ ማሳ ላይ ከተጨመረ በኋላ
በዘር ወቅት 100 ኪ/ግ ኤንፔኤስ ማዳበሪያ ይጨመራል። 100 ኪ/ግ ዩሪያ ደግሞ በቆሎው ከበቀለ ከ35-40 ባሉት ቀናት ውስጥ ማሳውን ከአረም
በማፅዳት በሁለቱ ተክል መካከል ከጎን 5 ሳ.ሜ በማራቅና ከ7-10 ሳ.ሜ ቦይ በመክፈት 3.2 ግራም (የቆርኪ ድርበብ) በመጨመር ወዲያውኑ በአፈር
ማልበስ።

 ኮምፖስትን ከላይ በተጠቀሰው መንገድ መጠቀም የሚቻለው የኮምፖስቱ ጥራት በባለሙያ የተረጋገጠ ሲሆን ብቻ ነው። ነገር ግን የሚዘጋጀው
ኮምፖስት ጥራቱን የጠበቀ ካልሆነ ለሄ/ር የታዘዘውን ሰው ሰራሽ የማዳበሪያ መጠን ሙሉ በሙሉ መጠቀም ይገባል፡፡

3.4. የሰብል አመራረት ስርዓት/Cropping System/
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3.4.1. ሰብል ፈረቃ/Crop Rotation


የሰብል ፈረቃ በአንድ መሬት ላይ የሚዘራን ሰብል በአንድ፣ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ወቅት በሌላ ሰብል ቀይሮ መዝራት ነው፡፡



የሰብል ፈረቃ የአፈር ለምነትን ለመጠበቅ፤አፈር ወለድ በሽታዎችን እና ነፍሳት ተባዮችን እንዲሁም አስቸጋሪ አረሞችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር
እንዲሁም ምርትን ለመጨመር ይጠቅማል፡፡



በቆሎን ከጥራጥሬ ሰብሎች ከቅባትና ብርዕ ሰብሎች ጋር ከአንድ እስከ ሶስት ጊዜ በማፈራረቅ መዝራት ጠቀሜታው የጎላ ነው፡፡

3.4.2. ዳግም ሰብል /Double Cropping/



በአንድ የሰብል ወቅት በተከታታይ ሁለት ሰብል ማምረት በአብዛኛው የክልላችን ደጋ፣ወይና ደጋና ቆላማ አካባቢዎች የተለመደ ነው፡፡
አርሶአደሮች በመኸር ወቅት በአጭር ጊዜ የሚደርሱ የበቆሎ ዝርያዎችን ቀድመው ዘርተው ቀድመው በመሰብሰብ ጓያ፣ቦሎቄና ሽምብራ የመሳሰሉትን
በመዝራት በአንድ የሰብል ወቅት ሁለት ጊዜ በማምረት ዓመታዊ የምርት መጠንን መጨምርና የመሬትን ለምነት ማሻሻል ይቻላሉ፡፡

3.4.3. ሰብል ስብጥር/Inter Cropping/


ሰብል ስብጥር ማለት ሁለትና ከዚያ በላይ የተለያዩ ሰብሎችን በአንድ ማሳ ላይ በተመሳሳይ ጊዜ ውስጥ ማምረት ሲሆን የአመራረት ስልቱም አንድ ሰብል
ከበቀለ በኋላ ወይም በሚዘራበት ወቅት ሌላ ሰብል ወይም ሰብሎችን ጣልቃ አስገብቶ በመስመር በመዝራት የሚከናወን ተግባር ነው፡፡



ሰብል ስብጥር አነስተኛ ግብዓት(ማደበሪያና ፀረ-ተባይ) በመጠቀም መሬትና ጉልበት ቆጣቢ የሆነ የአመራረት ዘዴ ነው፡፡



ዓላማውም የተፈጥሮ አደጋ ቢደርስ እንኳን እርስ በርስ የመደጋገፍ ወይም የተወሰኑት ሰብሎች ችግሩን ተቋቋመው ምርት እንዲሰጡ ነው፡፡



ድርቅ በሚያጠቃቸው አካባቢዎች በቆሎን ከባቄላ፣ከቦለቄ እንዲሁም ከቅባት ሰብሎች ጋር አሰባጥሮ በመዝራት የአፈርን ለምነት ለመጠበቅ፣የገበሬውን
የተለያዩ ሰብሎች ፍላጎት ለማሟላትና ተባይንና በሽታን ለመከላከል ይረዳል፡፡



በቆሎን ከባቄላ ጋር በማሰባጠር ለመዝራት በበቆሎው መስመር መካከል/40 ሳሜ/ ላይ ሌላ መስመር በማውጣት በባቄላ ተክል መካከል 10 ሳ.ሜ ጠብቆ
መዝራት ወይም በቆሎን ከቦሎቄ ጋር በማሰባጠር ለመዝራት ሁለት የበቆሎ መስመሮች እያለፉ /160 ሳ.ሜ/ አንድ የቦሎቄ መስመር በማውጣት በቦሎቄ
ተክል መካከል 10 ሳ.ሜ ጠብቆ በመዝራት ተጨማሪ ምርት ማምረት ይቻላል፡፡ ይህ የስብጥር አሰራር ተግባራዊ የሚሆነው ሁለቱ የሚሰባጠሩ ሰብሎች
በሚበቅሉበት ስነ-ምህዳር ነው፡፡



በቆሎና ጣፋጭ ግብጦ ስብጥር ለበቆሎ ሰብል ኤንፒኤስ 363 ኪ.ግ እና 372 ኪ.ግ ዩሪያ (ናይትሮጂን 240 ኪ.ግ እና ፎስፎረስ 138 ኪ.ግ) በሰ/አቸፈርና
ሜጫ ወረዳ በአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የተሰራው ምክረ-ሃሳብ ያረጋግጣል፡፡

3.4.4. የሰብል ቅብብሎሽ /Relay Cropping)
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ይህ አሰራር የሚተገበረው የመጀመሪያው ሰብል ተዘርቶ የመጨረሻው የዕድገት ደረጃ እንደደረሰ ሁተኛው ሰብል የመጀመሪያው ከመታጨዱ በፊት
በመዝራት ነው፡፡



በዚህ አሰራር የሚለማ ሰብል በዋናውና በተጓዳኝ ሰብል መካከል ሊፈጠር የሚችለውን ለሰብሎች ዕድገት አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ-ነገር፣ውኃና የፀሃይ ብርሃን
ሽሚያ የሚያስቀር ነው፡፡ ለምሳሌ በቆሎ የእሸትነቱ ጊዜ እንዳለፈ ከፍሬው በታች ያለውን ቅጠል በመመልመል ሌሎች ሰብሎችን በውስጡ መዝራት
የበቆሎውን ምርታማነት ሳይጎዳ የተጣማሪውን ሰብል ምርታማት ሊያሳድግ ይችላል፡፡ ይህን አሰራር በመከተል የበቆሎ ዕድገት እያበቃ ባለበት ሁኔታ
የመሬቱ ርጥበት ሳይሟጠጥ ጤፍ፣ ቦሎቄ፣ድንች እና ሌሎች በአጭር ጊዜ ሊደርሱ የሚችሉ ሰብሎችን በመዝራት ምርታማነትን መጨመር ይቻላል፡፡



የዚህ አሰራር ተጨማሪ ጠቀሜታ በዋናው ሰብል ውስጥ ሊኖር የሚችለውን አረም ሳያብብና ፍሬ ሳያፈራ በመቆጣጠር ለሚቀጥለው የምርት ዘመን
የአረም ጫናን ይቀንሳል፣ የአፈር ለምነትን ያሻሽላል፣የአፈር መከላትን ይቀንሳል፤ የአረም፣ የበሽታና የነፍሳት ተባይ ስርጭትን ይቀንሳል እንዲሁም በአንድ
የሰብል ወቅት ከአንድ ማሳ ላይ ተጨማሪ ምርት በመስጠት ገቢን ይጨምራል፡፡

4. ሰብል ጥበቃ ችግሮችና መፍትሄዎች
4.1. አረም እና ኩትኳቶ ችግሮች


አረም ድግግሞሽ በተቀመጠው ምክረ ሃሳብ መሰረት አለመተግበር፤



የመጀመሪያ አረም እና ኩትኳቶን ዘግይቶ ማከናወን፤



አረምን በእጅ ከማረም ይልቅ በሽልሻሎ በማስወገድ በበቆሎ ሰብል ላይ ጉዳት ማድረስ፤



የኬሚካል አጠቃቀም ችግር (በወቅት፤ በመጠን እና በዓይነት)፤



ተገቢ የመርጫ መሳሪያና የመርጫ ጫፍ አለመጠቀም፤

4.2. መደበኛና የወረርሽኝ ነፍሳት ተባይና በሽታ ችግሮች


መደበኛና የወረርሽኝ ተባዮችን ለመለየት የሚያስችል ወቅታዊ የማሳ አሰሳ አለማካሄድ፤



የተከሰቱ ተባዮችን መለየት አለመቻልና በወቅቱ ሪፖርት አለማድረግ፤



ለተከሰቱ ተባዮች የተቀናጀ የተባይ መከላከል ዘዴዎችን አለመጠቀም፤



የኬሚካል አጠቃቀም ችግር (በወቅት፤ በመጠን እና በዓይነት)፤



ተገቢ የመርጫ መሳሪያና የመርጫ ጫፍ አለመጠቀም፤

መፍትሄዎች


ወቅታዊ የተባይ አሰሳ ማካሄድና የተቀናጀ የተባይ መከላከል ዘዴን ተግባራዊ ማድረግ፤



ተገቢ የመርጫ መሳሪያና የመርጫ ጫፍ መጠቀም፤

9



ዲፍሌክተር ኖዝል (የመርጫ ጫፍ) እና የመርጫ መሳሪያ ግፊት መቆጣጠሪያ ዝቅተኛ ግፊት ሀይል ላይ በማድረግ ለፀረ- አረም ኬሚካል
መጠቀም፡፡



ኮን ኖዝል (የመርጫ ጫፍ) እና የመርጫ መሳሪያ ግፊት መቆጣጠሪያ ከፍተኛ ግፊት ሀይል ላይ በማድረግ ለፀረ ነፍሳት እና በሽታ
ኬሚካል መጠቀም፡፡

4.3. አረም ቁጥጥር መፍትሄዎች

4.3.1. ባህላዊ የአረም ቁጥጥር ዘዴዎች
የአረም አይነት

መቆጣጠሪያ ዘዴዎች


በቆሎ ከበቀለ በኋላ በእጅ ማረም:የመጀመሪያ አረም እና ኩትኳቶ ከ18-20 ባለው ቀን (3 ቅጠል የበቆሎ ተክል ዕድገት ደረጃ ሲደርስ)
ሁለተኛ አረም ከበቀለ ከ35-40 ቀናት ባለው ጊዜ ውስጥ ይከናወናል:: ዩሪያ ለመጨመር ምቹ ሁኔታ መፍጠር ይቻላል፡፡
3. ሶስተኛ አረም (ምላጦ/ምንጣሮ) እንደ አስፈላጊነቱ
ከአቀንጭራ አረም ነፃ የሆነ ዘር መጠቀም
የእርሻ መሣሪያዎችን ከአንዱ ማሳ ወደ ሌላ ማሳ ከመውሰድ በፊት ማጽዳት
አቀንጭራ ከአበበ በኋላ ዘር ከማፍራቱ በፊት ደጋግሞ መንቀልና ማቃጠል
የአፈር ለምነትን እና ርጥበቱን ማሻሻልና መጠበቅ

1.
2.

መደበኛ አረሞች





አቀንጭራ አረም

4.3.2. በኬሚካል የአረም ቁጥጥር ዘዴዎች
የፀረ-አረሙ ዓይነት

መጠን ለሄ/ር በሊትር

የሚረጭበት ጊዜ

የሚቆጣጠራቸው የአረም አይነቶች

ኘሪማግራም ጎልድ 660 ኤስ. ሲ

3

ሰብሉ ከበቀለ በኋላና ከመብቀሉ በፊት

አብዛኞች ሳርና ቅጠል ሰፋፊ አረሞች

አግሮ-2,4-ዲአማይን 720ግ/ሊኤ.ኢ

1

የተክሉ ቁመት ከ10-30 ሳሜ ሲሆን

ቅጠል ሰፋፊ አረሞች

ኦግዞ 337 ኢሲ

1.5

ከ2-6 ቅጠል ሲያወጣ/የተክሉ ቁመት ከ3045 ሳ.ሜ

ለቅጠል ሰፋፊና ለሳር አረሞች

ማስተር 480 ኤስሲ

በአምራቹ ምክረ-ሃሳብ

ለቅጠል ሰፋፊና ለሳር አረሞች

ካሊስቶን55ኤስሲ

በአምራቹ ምክረ-ሃሳብ

ለቅጠል ሰፋፊና ለሳር አረሞች

ቦሌጎልድ 660 ኤስሲ

በአምራቹ ምክረ-ሃሳብ

ለቅጠል ሰፋፊና ለሳር አረሞች
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የፀረ-አረሙ ዓይነት
ቡትራዚን48 ኤስሲ

መጠን ለሄ/ር በሊትር

የሚረጭበት ጊዜ

የሚቆጣጠራቸው የአረም አይነቶች

በአምራቹ ምክረ-ሃሳብ

ለቅጠል ሰፋፊና ለሳር አረሞች

በአምራቹ ምክረ-ሃሳብ

ለቅጠል ሰፋፊና ለሳር አረሞች

በአምራቹ ምክረ-ሃሳብ

ለቅጠል ሰፋፊና ለሳር አረሞች

ደሰርሞንሊኩድ 720 ኤ.ኢ

በአምራቹ ምክረ-ሃሳብ

ለቅጠል ሰፋፊና ለሳር አረሞች

ክሮፕፎስፌት 48% ኤስኤል

በአምራቹ ምክረ-ሃሳብ

ለቅጠል ሰፋፊና ለሳር አረሞች

ዶምናተር 50% ኢሲ

በአምራቹ ምክረ-ሃሳብ

ለቅጠል ሰፋፊና ለሳር አረሞች

ጎንሴል 48% ኤስኤል

በአምራቹ ምክረ-ሃሳብ

ለቅጠል ሰፋፊና ለሳር አረሞች

አዝመራ
አሮው 75 ደብሊውዲጅ

ማሳሰቢያ፡- ሌሎች የተመዘገቡ ኬሚካሎችን በአምራቹ የአጠቃቀም መመሪያ መሰረት መጠቀም ይቻላል፡፡

4.4. ነፍሳት ተባይ ቁጥጥር

4.4.1. አገዳ ቆርቁር
የበቆሎ አገዳ ቆርቁር አሰሳ/ቅኝት/


ከሰብሉ የቡቃያ ወቅት ጀምሮ የተባዩን እንቁላል አሰሳ ማካሄድ ያስፈልጋል።



ትሉን ለማሰስም ሰብሉ በመስመር የተዘራ ከሆነ በየ10 ወይም በየ5 መስመሮች ርቀት ላይ ከግራና ቀኝ አምስት አምስት ተክሎችን በማሰስ ውጤቱን
ማወቅና የተጠቃው የተክል ብዛት 5% ከደረሰ የመከላከል ዕርምጃ ሊወሰድ ይገባል።

4.4.1.1. በባህላዊ ዘዴ መከላከል


በአገዳ ቆርቁር የተጠቃ የበቆሎ አገዳን ወደ መሬት ዝቅ አድርጎ ማጨድና አገዳውን ከመከመር በፊት ፀሐይ ላይ ለ4 ሳምንት ተጋድሞ እንዲቆይ ማድረግ፣



ተባዩ በበጋ ወራት በአማራጭነት ሊራባባቸው የሚችሉ ወፍራም አገዳ ያላቸው የሳር ዝርያዎችን (ሰምበሌጥ፤የሱዳን ሳር ወዘተ) ሰብሉ ከመዘራቱ ቀደም
ብሎ ማስወገድ፣



ዝናብ እንደጀመረ በአንድ አካባቢ ያሉ አርሶአደሮች በተመሳሳይ ወቅት እንዲዘሩ ማድረግ፣



ሰብሉ በተዘራ በመጀመሪያዎቹ ስድስት ሳምንታት በተባዩ ጥቃት በጣም የተጎዱ ቡቃያዎችን (dead hearts) ነቅሎ በማስወገድ መቅበር፣
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በበቆሎ መስመሮች መካከል ዲስሞድየም የተባለውን የእንስሳት መኖ መዝራትና በማሳው ዙሪያ ደግሞ 3 ዙር ናፒዬር ሳር ወይም የሱዳን ሳር መትከል
70% የሚሆኑት የእሳት እራቶች እንቁላላቸውን በሳሩ ላይ እንዲጥሉና ከተክሉ በሚወጣው ማጣበቂያ ፈሳሽ ተጣብቀው ሳይፈለፈሉ እንዲቀሩ ያደርጋል።
ዲስሞድየሙ ደግሞ የእሳት እራቶቹን ወደ ማሳው እንዳይገቡ (እንዲሸሹ) ከማድረጉም በተጨማሪ አቀንጭራ አረምን ለመከላከል በአጥማጅነት
እንደሚያገለግል የኬንያ አርሶአደሮች ተሞክሮ ያሳያል።



አይደርቄ (Jatropha) ዘሩን በመፍጨትና ዱቄቱን 2 ቁንጥር (Pinch) በተክሉ አናት ላይ መጨመር 93% የአገዳ ቆርቁር ትሎችን እንደሚገድል
በኮምቦልቻ አዝርዕት ጥበቃ ክሊኒክ ተረጋግጣል፡፡



በመስመር መዝራት ትሎቹ ከአንዱ ተክል ወደ ሌላ ተክል በቀላሉ መሸጋገር ስለሚያስቸግራቸው አብዛኛዎቹ ይሞታሉ፡፡

4.4.1.2. በኬሚካል መከላከል
የተባይ ወረራው 5% እንደደረሰ የሚከተሉትን ኬሚካሎች በመጠቀም መከላከልና መቆጣጠር ይገባል።


ዲያዚኖን (ኢትዮዚኖን) 10% ሽርክት 2.5-5 (ኪ.ግ/ በሄ/ር ወይም ተባዩን በርጭት መከላከል ካስፈለገ ወደ ሙሽራው ውስጥ ከመግባቱ በፊት ወይም
ቡቃያው ከጉልበት ከፍታ በላይ ሳያልፍ-



ሄሊራት ወይም ካራቴ 5% ኢሲ 300 ሚ.ሊትር



ካርባሪል 85% ደብልዩ.ፒ 1.5 ኪ/ግ በሄ/ር በ200 ሊትር ውሃ በመበጥበጥ ሙሽራው ውስጥ መርጨት ያስፈልጋል።



አኪቶ 2.5% ኢሲ፣



ብራቮ 5% ኢሲ፣



ዲያዝኖን 60% ኢሲ፤



ፕሮቨን 44% ኢሲ፣



ባይትሮይድ 050 ኢሲ



ካርቢሞግ 85 ደብሊውፒ



ካርባ 85% ደብሊውፒ



ዳትሬት 5% ኢሲ በ200 ሊትር ውሃ በመበጥበጥ ሙሽራው ውስጥ መርጨት ያስፈልጋል።



ሌሎችም የተመዘገቡ ኬሚካሎችን በአምራቹ ምክረ-ሃሳብ መሰረት መጠቀም ይቻላል፡፡

4.4.2. ፋድያት
4.4.2.1. በባህላዊ መከላከል

12



የሰብል ፈረቃ መጠቀም፣



ቃርሚያን በማስወገድ ማሳን ጠለቅ አድርጎና ደጋግሞ ማረስ፣

4.4.2.2. በኬሚካል መከላከል


ክሩዘር 350 ኤፍ ኤስ (Flowable Solution) 300 ግራም በ500 ሚሊ ሊትር ውሃ በመበጥበጥ 100 ኪ/ግ ዘር አሽቶ መዝራት ያስፈልጋል።



ዳይናሚክ 400 ኤፍ ኤስ በአምራቹ የኬሚካል አጠቃቀም መመሪያ መሰረት ዘሩን አሽቶ መዝራት፣



ምስጥና ቆራጭ ትልን ለመከላከል በሩዝ ሰብል ላይ የተጠቀሰውን መከላከያ ዘዴ መጠቀም ይቻላል፡፡

4.4.3. አሜሪካ መጤ ተምች / Fall Armyworm /


ይህ ነፍሳት ተባይ በ2009 ዓ.ም ወደ አገራችን በመግባት በአጭር ጊዜ መላ አገሪቱን ያዳረሰ ተባይ ነው፡፡



ተባዩ ብዙ የዕፅዋት ቤተሰቦች የሚያጠቃ ሲሆን በዋነኛነት በቆሎንና ማሽላን ያጠቃል።



ተባዩ ከተከሰተ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ በመሆኑ ወቅታዊ የተባይ አሰሳ ስራ በትኩረት መፈተሸ አለበት፡፡



ጠዋትና ማታ ቅጠሉን ተመግቦ ሙሽራው ውስጥ ስለሚደበቅ እና ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን በቶሎ የሚላመድ በመሆኑ ለመከላከል አስቸጋሪ ነው፡፡

የተባዩ መከላከያ ዘዴዎች

4.4.3.1. በባህላዊ መከላከል


ማሳን በበጋ ወራት ደጋግሞ በማረስ ለፀሃይ ማጋለጥ፣



ተባዩ በበጋ ወራት በአማራጭነት ሊራባባቸው የሚችሉ ወፍራም አገዳ ያላቸው የሳር ዝርያዎችን ማስወገድ፣



ሰብሉ በተዘራ በመጀመሪያዎቹ ስድስት ሳምንታት በተባይ ጥቃት በጣም የተጎዱ ቡቃያዎችን (dead hearts) ነቅሎ በማስወገድ መቅበር፣



ተባዩ የተከሰተ ማሳ አነስተኛ ከሆነና የተባይ ክስተት አነስተኛ ከሆነ ለቅሞ ማስወገድ/መግድል/፣



ሰብልን አፈራርቆ መዝራት፣

4.4.3.2. በኬሚካል መከላከል
ተባዩን በባህላዊ ለመከላከል ከቁጥጥር ውጭ ከሆነና በተባይ አሰሳ ወቅት በአንድ ተክል ላይ ከ2-3 ትሎች ከተመዘገቡ ወይም ከ100 ተክሎች 20 ተክሎች በተባዩ
ከተያዙ የሚከተሉትን ኬሚካሎች መጠቀም ያስፈልጋል፡፡


አቫውንት 150 ኤስሲ 450 ሚሊ ሊትር/ሄ/ር
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አግሮላባሲን ሱፐር315 ኢሲ 400 ሚሊ ሊትር/ሄ/ር



ትሬሰር 480 ኤሲ150 ሚሊ ሊትር/ሄ/ር



ፕሮቨን 44% ኢሲ 1 ሊትር/ሄ/ር



ሴቪን 80% WP በውሃ የሚበጠበጥ ዱቄት 1.5 ኪ. ግ /ሄ/ር.



ዱርስባን 48% EC በውሃ የሚበጠበጥ ፈሳሽ 1.0 ሊትር/ሄ/ር.



ማላታዩን 50% EC በውሃ የሚበጠበጥ ፈሳሽ 1-2 ሊትር/ሄ/ር.



ካራቴ 5% EC በውሃ የሚበጠበጥ ፈሳሽ 300 ሚ.ሊ/ሄ/ር.



ሀይፕሮ 220 ኢ.ደብሊው



ቤስት ፊልድ 360 ኤስ ሲ



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

4.4.4. ነቀዝና ሌሎች የጎተራ ተባዮች
4.4.4.1. በባህላዊ ዘዴዎች መከላከል


የጎተራውን ንጽህና መጠበቅ፤



የሚሰራው ጎተራ ነፋሻማ ቦታ ላይ እንዲሆን ማድረግ፤



የሚከማቸው እህል በሚገባ መድረቁን ማረጋገጥ፤



በቆሎውን ትንንሽ ዘር ካላቸው (ጤፍና ዳጉሳ) ሰብሎች ጋር አደባልቆ ማስቀመጥ፤

4.4.4.2. በኬሚካል መከላከል
ፀረ-ተባይ ኬሚካል መጠቀም አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ:

በተባይ ላልተወረረ 25 ግራም (በክብሪት መያዣ ሙሉ) አክቴሊክ 2% ዱቄት ለ1 ኩ/ል አደባልቆ ማከማቸት፣ ወይም፣



በተባይ ለተወረረ 50 ግራም አክቴሊክ 2% ዱቄት ለ1 ኩ/ል አደባልቆ ማከማቸት፣



እህሉን ለመርጨት ካስፈለገ አክትሊክ 25% ኢሲ ለ10 ኩ/ል ከ16-40 ሚሊ ሊትር በ1 ሊትር ወይም 2 ሊትር ውሃ በጥብጦ መርጨት ያስፈልጋል፡፡



አልፎስ 56% እንክብል.



ሴልፎስ (aluminium phosphide 56% እንክብል)



ዴልታካል 0.2 ዲፒ
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ኢትዮላታዩን 5% ዱቄት



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

ማሳሰቢያ፡

ከላይ የተገለፁትን የጎተራ ተባይ ኬሚካል ከተጠቀምን ከ2 ሳምንት በኃላ እህሉን ለምግብነት ብናውለው ችግር እንደማያመጣ ሊታወቅ ይገባል፡፡



በአንጻሩ ግን ለነቀዝ መከላከያነት ዲዲቲ 75% እና ማላታዮን 50% ኢ.ሲ መጠቀሙ በጤና ላይ ችግር ስለሚያስከትል አ/አደሩ እንዳይጠቀም
የተጠናከረ የምክር አገልግሎት መስጠት ያስፈልጋል።

5. የበሸታ ቁጥጥር
5.1. ግሬይሊ ፍስፖት (GLS

5.1.1. በባህላዊ መከላከል


ሰብል ፈረቃን መጠቀም ለምሳሌ ኑግና የጥራጥሬ ሰብሎች፤



የሰብል ቃርሚያን (Plant debris) ሰብስቦ ለማገዶነት ማዋል ወይም ማቃጠል፤



ማሳው ከቃርሚያው ከፀዳ በኋላ ጠለቅ አድርጎና ደጋግሞ በማረስ የተረፈውን የሰብል ቃርሚያ በአፈር ውስጥ እንዲዳፈን ማድረግ፤



በበጋ ወራት በበሽታው ሊጠቁ የሚችሉትን አማራጭ ሰብሎችና የሳር ዝርያዎችን ማስወገድ፤



በቆሎው በሚዘራበት ወቅት ትከክለኛውን የዘር መጠን እና በመስመርና በበቆሎ ተክል መካከል ያለውን ርቀት መጠቀም ለበሽታው ምቹ ሁኔታ
እንዳይፈጠር ያግዛል፤

5.1.2. ፀረ-ፈንገስ ኬሚካል መጠቀም
 ቲልት 25% ኢ.ሲ 0.50 ሊትር በ200 ሊትር ውሃ በጥብጦ ለአንድ ሄክታር መጠቀም፤
 ባይላተን 25% በውሃ የሚበጠበጥ ዱቄት 0.50 ኪ/ግ በ200 ሊትር ውሃ በጥብጦ ለአንድ ሄክታር መጠቀም፤
 ቤኖሚል/ቢንሌት 50% 0.50 በ200 ኪ/ ውሃ በጥብጦ ለአንድ ሄክታር መጠቀም፤
 ማንኮዜብ 80% ደብሊው ፒ 3 ኪ/ግ በ200 ሊትር ውሃ በጥብጦ ለአንድ ሄክታር በየ10 ቀን ልዩነት መርጨት፤
 በትክክለኛው ወቅት ዕድገት፣ ደረጃና የፀረ-ፈንገስ ዓይነትና መጠን ማሳውን በእኩል በማዳረስ መርጨት በሽታውን ሊቆጣጠር ይችላል።
 እንዲሁም ሌሎች የተመዘገቡ ፀረ-ፈንገስ ኬሚካሎችን በአምራቹ የአጠቃቅም መመሪያ መሠረት መጠቀም ይቻላል፡፡
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5.2. የተቆራረጡ ቢጫ ሰንበራማ ወይም እስትራይክ ቫይረስ

5.2.1. በባህላዊ መከላከል


በበሽታው የተጠቁ ተክሎችን ነቅሎ ማስወገድ፤



አስቀድሞ መዝራት፤

5.2.2. በኬሚካል መከላከል


ሊፍሆፐርና ክሽክሽ ቫይረሱን ስለሚያስተላልፉ ነፍሳቶቹ ሲከሰቱ የተመዘገቡ ፀረ-ነፍሳት ኬሚካል በአምራቹ የአጠቃቅም መመሪያ
መሰረት መጠቀም ይቻላል፡፡

5.3. ቅጠልምች (Leaf blight)

5.3.1. ባህላዊ መከላከል


በቆሎን ከአኩሪ አተር እና ስኳር ድንች ጋር በስብጥር መዝራት፤



ሰብል ፈረቃ መጠቀም፤



ማዳበሪያ እና ኮምፓስት በሚገባ መጠቀም፤



ከወቅቱ አስቀድሞ መዝራት፤



በበሽታው ያልተበከለ ንፁህ ዘር መጠቀም፤



የቀደመው ሰብል በበሽታ የተጎዳ ከሆነ የሰብል ቅሬትን ከማሳ ውስጥ ማስወገድ፤



በበሽታው የሚጠቁ አማራጭ ተክሎችን ማስወገድ፤



የበቆሎ ተርሲከም ቅጠል ምችን በሽታ የሚቋቋሙ ዝርያዎችን (BH660, BH540) መጠቀም፣
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5.3.2. ፀረ-ፈንገስ ኬሚካል መጠቀም


ለቅጠል ምች የማንኮዜብና የፕሮፓኮናዞል ድብልቅ 2 ኪ.ግ ንጥረነገር ለሄ/ር በአስር ቀን ልዩነት በመርጨት መከላከል ይቻላል።

5.4. የበቆሎ ገዳይ ቫይረስ (Maize Lethal Necrosis Disease)


የበሽታው አምጭ ተህዋስ የሁለት አይነት ቫይረሶች ጥምረት ነው (Maize Chlorotic Mosaic Virus+ Wheat Streak Mosaic Virus or
Maize Dwarf Mosaic virus or SugarCane Mosaic Virus)



የበሽታው ምልክቶች፡- የቅጠል መድረቅ፣ ተክሉ ከመድረሱ በፊት መሞት፣ ዘንባባ አለማውጣት፣ የወንዴው ተክል መሀን መሆን፣ የተስተካከለ አቋም
አለመያዝ፣ አለመሸጎጥ እና ሽጉጡ ቀድሞ መድረቅ ወይም መበስበስ። ችግሩ ከፍተኛ ደረጃ በደረሰበት ማሳ ከ30-100% የምርት ቅነሳ ያስከትላል
(Wangai et al., 2012).

5.4.1. በባህላዊ መከላከል


ንጹህ ዘር መጠቀም፤



በደንብ በጥልቀት ማረስ፤



የሰብል ቅሪቶችን በአግባቡ ማስወገድ፤



አጠቃላይ የማሳና የአካባቢ ንጽህና መጠበቅ፤



ወቅታዊ አሰሳ እና ቅኝት ማካሄድ፤



በሽታ አምጪ ተህዋስያን የሚከርሙባቸውን አማራጭ መጠለያና መመገቢያ ዕፅዋቶችን ማስወገድ፤



ሰብል ማፈራረቅ፤



አረሞችን በጊዜ ማስወገድ፤



በተለይ የቫይረስ በሽታ አስተላላፊ ነፍሳትን መከላከል፤



በቆሎን ሙሉ ለሙሉ ከምርት ውጭ ስለሚያደርግ ስለ በሽታው ግንዛቤ ማስጨበጥ፤



የበቆሎን የዘር ወቅት እንደየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ መወሰን፤



በአገር ደረጃ መቆጣጠር፤



የተጠናከረ ምርምር ማካሄድ፤
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5.4.2. በኬሚካል መከላከል


በቫይረሱ በሽታ ከተጠቃው ተክል ወደ ጤናማው ተክል የሚያስተላልፉ ነፍሳት ተባዩች ሲከሰቱ የተመዘገቡ ፀረ-ነፍሳት ኬሚካል
በአምራቹ የአጠቃቅም መመሪያ መሠረት መጠቀም ይቻላል፡፡

5.5. አረማሞ

5.5.1. በባህላዊ ዘዴ መከላከል


በማሳው ውስጥ የበሽታው ምልክት የሚታይባቸውን ተክሎች የበሽታው ዘር ከመበተኑ በፊት በወቅቱ ነቅሎ ማቃጠል ወይም መቅበር፣



የበሽታው መራቢያ ዘር ከሁለት ዓመት በላይ በአፈር ውስጥ የመብቀል ሃይሉን ሳያጣ ሊቆይ ስለሚችል በተለይ ከፍተኛ የበሽታው ጥቃት
በተመዘገበባቸው ማሳዎች ላይ ለሶስት ዓመታት በቆሎን አለማምረትና



በበሽታው የማይጠቁ ሰብሎችን ማፈራረቅ።

6. የበቆሎ ሰብል አሰባሰብና ክምችት ችግሮችና መፍትሄዎች
6. የበቆሎ ሰብል አሰባሰብና ክምችት ችግሮችና መፍትሄዎች
6.1. ችግሮች


በወቅቱ ሰብሉን ከማሳ አለመሰብሰብ ጋር ተያይዞ ለተባይና ወቅቱን ላልጠበቀ ዝናብ ማጋለጥ፤



በቆሎ በሚፈለፈልበት ወቅት ለብክነትና ለጥራት ማነስ ማጋለጥ፤



በክምችት ወቅት ሙቀት በሚፈጠሩና ምቹ ባልሆኑ ጎተራዎች ማከማቸት፤



የሰብል አሰባሰብና የድህረ-ምርት አያያዝ ቴክኖሎጂዎችን በአግባቡ አለመጠቀም፤



ለጎተራ ተባይ የኬሚካል አጠቃቀም ችግር (በወቅት፤ በመጠን እና በዓይነት)፤
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6.2. መፍትሄዎች


በቆሎ የቆረቆንዳው ሽፋን ሲደርቅ ወይም ከቆረቆንዳው ጋር የተያያዘው የፍሬ ጫፍ ሲጠቁር ሰብሉ ከሳምንት እስከ ሁለት ሳምንት ባለው
ጊዜ ውስጥ መሰብሰብ አለበት፡፡



የተሰበሰበው በቆሎ ለተወሰኑ ቀናት ነፋስ ወይም ፀሐይ እንዲያገኘው ሆኖ ከተከመረ በኋላ በቆሎው ተሸልቅቆ ክፍት በሆነ ከእንጨት የተሰራ
ጎተራ ማከማቸት።



ከዚህ በኋላ በቆሎው በትክክል መድረቁ ሲታወቅ ተፈልፍሎ በንጹህ፣ ከዝናብና ርጥበት እንዲሁም ከአይጥና ሌሎች ተባዮች የፀዳ ማከማቻ
ውስጥ ማከማቸት።



ለገበያ የምናቀርበው ምርት ጥራቱን የጠበቀ (ተመሳሳይ የፍሬ መጠንና ቀለም ያለውን) የበቆሎ ፍሬ ያላቸውን ለይቶ ማቅረብ። ከዚህ
በተጨማሪ ለገበያ የሚቀርበው በቆሎ ለጎተራ ተባይ መከላከል በሚል በማላታይን የታሸ መሆን የለበትም።

የጎተራ ተባዮችን ጉዳት ሊቀንስ የሚችሉ የተሻሻሉ የእህል ማከማቻ ቴክኖሎጂዎችን (የብረት ጎተራዎችንና የተሻሻሉ ጆንያዎችን) መጠቀም፡፡
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