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1. መግቢያ
በዓለም ላይ ከተጋረጡ ዋና ዋና ችግሮች መካከል የአካባቢ መጎሳቆል ዋነኛው በመሆኑ ለዚህ ችግር መፍትሄ ለማፈላለግም
በአሁኑ ሰዓት መንግስት ትልቅ ትኩረት ሰጥቶት በመሰራት ላይ ይገኛል፡፡ ለችግሩ መንስኤ ከሆኑት መካከል ደግሞ አንዱ
የመሬት መጎሳቆል ነው፡፡ የመሬት ለምነት መሟጠጥ በሰብልና በእንስሳት ምርት ላይ በከፍተኛ ደረጃ አሉታዊ ተጽዕኖ
አሳድሯል፡፡ የመሬት ለምነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሽቆለቆለ በመሄዱም ሰብል የማምረት አቅም እየተዳከመ ምርትና ምርታማነትም
እየቀነሰ በመሄድ ላይ ነው፡፡ ችግሩን ለመቅረፍ እየተካሄዱ ካሉ ስራዎች ለሰብል እድገት አስፈላጊ የሆኑትንና ምርታማነትን
የሚያሳድጉ ማእድናትን/ንጥረ-ነገሮችን/ ለመተካት የሰው ሰራሽ ማዳበሪያዎች ተጠቃሾች ናቸው፡፡ ያደጉት አገራት በሄክታር ከ4
ኩንታል በላይ የኬሚካል ማዳበሪያ የሚጠቀሙ ሲሆን በእኛ አገር ተጨባጭ ሁኔታ የማዳበሪያ አጠቃቀማችን በሄክታር 30
ኪ.ግ ያልደረሰና እጅግ ዝቅተኛ እንደሆነ በየጊዜው የተሰሩ ጥናቶች ይጠቁማሉ።
ከጥቂት አመታት በፊት የአገራችን አርሶአደር በማዳበሪያ አጠቃቀም ዙሪያ ያለው ግንዛቤ አናሳ በመሆኑ እና የማዳበሪያ ዋጋ
በከፍተኛ ሁኔታ በመናሩ ማሳው ላይ በቂ ማዳበሪያ አይጨምርም ነበር፡፡ ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ የአርሶአደሩ ግንዛቤና የመግዛት
አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ በመሻሻሉ በየአመቱ ወደ አገር ውስጥ የሚገባው ማዳበሪያ መጠን እጅግ በጣም ጨምሯል፡፡ በዚህም
የተነሳ የአገሪቱን የውጭ ምንዛሪ ክፉኛ ሲፈታተነው ይታያል፡፡ በከፍተኛ ወጭ ከውጭ አገር የሚመጣው ማዳበሪያ የሰብሉን
ምርታማነት ለማሳደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ቢኖረውም የአፈሩን ፊዚካላዊና ስነ-ሕይወታዊ ባህሪ ግን ሊያሻሽለው አይችልም፡፡
እንዲሁም የአፈሩን ኬሚካላዊ ይዘት በመቀየር አሲዳማነትን ወይም ጨዋማነትን ሊያባብስ እንደሚችል ጥናቶች ይጠቁማሉ፡፡
ጤናማ አፈር በውስጡ 5 እና ከ5 በመቶ በላይ ህያው ቅሪት ሊኖረው ይገባል፡፡ ይህ ባልሆነበት ሁኔታ ለሰብል ምርታማነት
ብለን ምንም ያህል የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ብንጨምር ከሚፈለገው ውጤት ላይ መድረስ አይቻልም፡፡ ከተፍጥሮ ማዳበሪያ
ሁሉንም ዓይነት ንጥረ-ነገር ማግኘት ሲቻል ነገር ግን በመጠኑ አንሰተኛ ነው፡፡ የተፈጥሮ ማዳበሪያን መጨመር ኬሚካል
ማዳበሪያ በተሻለ ሁኔታ ጥቅም ላይ እንዲውል ያደርጋል፡፡
በአሁኑ ጊዜ በአገራችን በስፋት በመተግበር ላይ ያለው ቀልዝ የማዘጋጀት ስራ አጅግ የሚያበረታታ ሲሆን ከተለያዩ የሰብል
ቅሪቶች ቀልዝ ለማዘጋጀት ከ6 ወር እስከ 9 ወር እንደሚያስፈልግ በአዴት ግብርና ምርምር ማዕከል የተደረገ ጥናት ያሳያል፡፡
ለቀልዙ የመብላያ ጊዜ መርዘምና ማጠር ከሚጠቀሱት ምክንያቶች ደግሞ ለቀልዙ የምንጠቀመው ቅሪት አይነት (ከጥራጥሬ
ወይም አገዳና ብርዕ የሰብል ቅሪት)፣ የቅሪቱ ብዛት፣ የሙቀት መጠን፡ የእርጥበት ሁኔታና የአዘገጃጀት ዘዴው የመሳሰሉት
ይጠቀሳሉ፡፡ በአጠቃላይ ሲታይ ግን በየአካባቢው ቀልዝ ሲዘጋጅ አርሶአደሩ ለማገላበጥ ፈቃደኛ ባለመሆኑ እና በንጥረ-ነገር
ይዘቱ እጅግ አነስተኛ በመሆኑ ሌሎች አማራጮችን ማፈላለግ የግድ ብሏል፡፡ በተለመደው አሰራር የሚመረተው ቀልዝ በንጥረነገር ይዘቱ የተሻለ ለማድረግ በምርምር በኩል በዛ ያሉ ሥራዎች ተሰርተዋል፡፡ ከእነዚህም መካከል ለቀልዝ ከሚሆኑ የሰብል
ቅሪቶች ውስጥ የጥራጥሬ ዝርያዎችን ወደ 75 በመቶ እና የብርዕ እና አገዳ ሰብል ቅሪቶችን 25 በመቶ በመደባለቅ የተሻለ የአፈር
ንጥረ-ነገር ይዘት ማግኘት እንደሚቻል ውጤቱ ያሳያል፡፡ ከዚህ ባሻገር ግን በሌላው ዓለም የተሻለ ቀልዝ ለመዘጋጀት በከተማ
ደግሞ ደረቅ ቆሻሻን ለማስወገድ እና ይህንን ቆሻሻ በንጥረ-ነገር ወደ በለጸገ የተፈጥሮ ማዳበሪያነት የመቀየር ስራ ትኩረት
ተሰጥቶት ጥቅም ላይ ከዋለ በርካታ አመታትን አሳልፏል፡፡ ይህ በንጥረ-ነገር የበለፀገ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ስራ የሚሰራው በአፈር
ውስጥ በብዛት በሚገኙ የተሳቦ ትሎች አማካኝነት በማስበላት መሆኑ ደግሞ ተቀባይነቱን የጎላ ያደርገዋል፡፡ በመሆኑም ይህ
የአጠቃቀም መመሪያ(ማንዋል) የተሳቦ ቀልዝ አዘገጃጀትን በቀላሉ መረዳት በሚያስችል መልኩ የተዘጋጀ ነው፡፡

1

በተለይ በከተማ አካባቢን የሚበክል የአትክልትና ፍራፍሬ ተረፈምርት እና ቅሪት በብዛት መጣያ አጥቶ ይታያል፡፡ የማይጠቅም
የሰብል ገለባ፣ የእንስሳት መኖ ትርፍራፊ፣ በጓሮ እና ማሳ ላይ ያሉ ከብት የማይበላቸው ቅጠላቅጠሎች፣ የሰብል አረሞች፣ የሰው
ምግብ ሲዘጋጅ የሚጣሉ የጎመንና ተያያዥ ቅጠሎች፣ ግንዶች፣ ፍቅፋቂዎች እና የመሳሰሉት በአጠቃላይ ቆሻሻ ተብለው የሚጣሉ
ነገሮች ናቸው፡፡ እነዚህን ግብዓቶች በየቦታው ወድቀው አካባቢን ሲበክሉ በሌላ መንገድ ደግሞ የሰብል ማምረቻ ማሳዎቻችን
በህያው ቁስ (Organic matter) እና ማዳበሪያ (ቀልዝ) እጥረት ሰብል ማምረት በማይቻልበት ደረጃ ደርሶ እናገኘዋለን፡፡ ይህ
አካባቢን የሚበክል ቆሻሻ በአግባቡ ተሰብስቦ ለቀልዝነት ቢውል ምርትና ምርታማነትን ከማሻሻሉ ባሻገር ለስራ አጥ ወገኖቻችን
የስራ ዕድል በመፍጠር አካባቢያችንን ፅዱ፣ ውብና ንፁህ በማድረግ በኩል ይህ ነው የማይባል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል፡
፡ ይህንን ጉዳይ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የተሳቦ ትልን በመጠቀም ደረቅ የግብርና እና የምግብ ቅሪትን ወደ ቀልዝነት መቀየር
ጊዜ የማይሰጠው ነገር ነው፡፡

የተሳቦ ቀልዝ ማለት ምን ማለት ነው?
የተሳቦ ቀልዝ ማለት የእህል ገለባ፣ ድርቆሽ፣ የማሳ ላይ የሰብል ቅሪቶችን፣ የአትክልትና ፍራፍሬ ልጣጮችን፣ ተረፈ ምግቦችን
ከቤትና ከማሳ የማይጠቅሙ ተብለው የሚጣሉትን የተክል ዝርያዎችን በአጠቃላይ ህያው ቅሪት አካሎች በተሳቦ ትሎች
አማካኝነት ከተበሉ በኋላ ከትሎች የሚወጣው እዳሪ ወይም በጠጥ መሰል ነገር ነው፡፡ በአጭሩ የተሳቦ ቀልዝ ማለት ደረቅ
የሰብል ቅሪትን ወይም በከተማ ከቤት ለምግብነት ስንጠቀም የምናስወግዳቸውን የአትክልትና ፍራፍሬ ቅሪቶችን ወይም
ቆሻሻዎችን ለሰብል አስፈላጊ በሆኑ ንጥር ነገሮች ወደ በለጸገ የተፈጥሮ ማዳበሪያነት በተሳቦ ትሎች አማካኝነት መቀየር ማለት
ነው፡፡ የሰው ልጅ የሚጥላቸውን መጥፎ ሽታን የሚያመጡና በሽታን ሊያመጡ የሚችሉ ደረቅ የተፈጥሮ ቆሻሻዎች በተሳቦ
ትሎች አማካኝነት ቆሻሻነታቸው ቀርቶ ከፍተኛ ጠቀሜታ ወዳለው የአፈር ማዳበሪያነት ማለትም ወደ ጥቁር ወርቅነት የመቀየር
ሂደት በተሳቦ ትል ማቅልዝ (vermi composting) ይባላል። ይህ ከአሁን በኋላ የተሳቦ ቀልዝ እያልን የምንጠራው የተፈጥሮ
ማዳበሪያ በአፈር ንጥረ-ነገር የበለጸገ፣ ሽታ አልባ፣ ጤናማ አፈርን የሚያዳብር፣ የአፈርን ለምነትና የተክልን እድገት
የሚያስተካክል የተፈጥሮ የአፈር ማዳበሪያ አይነት ነው፡፡ የተሳቦ ትሎች የሚበሉትን ህያው ቅሪት አካል እንዴት ወደ ቀልዝነት
እንደሚቀይሩት መዳሰስ ይገባል፡፡ የተሳቦ ትሎች እጅግ በጣም ተመጋቢ/በላተኛ/ ከሚባሉ እንስሳት የሚመደቡ ሲሆን ቀደም
ብለን እንዳየነው በቀን የሚመገቡት መጠን ከራሳቸው ክብደት ግማሽ ጀምሮ ክብደታቸውን ያህል መመገብ ይችላሉ፡፡
ከሚመገቡት ህያው ቅሪት አካል ውስጥ እጅግ በጣም አነስተኛውን ለሰውነታቸው መገንቢያ ሲጠቀሙ እጅግ የበዛውን ደግሞ
አድቅቀው ወደ ቀልዝነት ቀይረው በእዳሪ መልክ ከሰውነታቸው ያስወጡታል፡፡ የተሳቦ ትል አንጀት በተፈጥሮው በዛ ባሉ
ባክቴሪያዎች፣ ኢንዛየሞችና ሆርሞኖች የዳበረ በመሆኑ ከእነሱ የወጣው እዳሪ ወዲያውኑ ናይትሮጅንን የሚፈበርኩ እና
ፎስፎረስን የሚያሟሙ ደቂቅ ዘ-አካላትን በመሳብ እዳሪው እንዲብላላ በንጥረ-ነገር ወደ በለጸገ የተሳቦ ቀልዝነት (የተፈጥሮ
ማዳበሪያነት) እንዲቀየር ያደረጋሉ፡፡ የተሳቦ ትሎች እዳሪ ብቻ ሳይሆን እነርሱ በእርጅናና በተለያዩ ነገሮች ሲሞቱ ወዲያውኑ
ወደ ቀልዝነት ስለሚቀየሩና የቀልዙን ንጥረ-ነገር ይዘት ስለሚያሻሻሉ ለማዳበሪያነት በላቀ ደረጃ ተወዳጅ ነው፡፡
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2.የተሳቦ ትል ምንነትንና ጠቀሜታ
3.
2.1 የተሳቦ ትል ምንድን ነው?
የተሳቦ ትል (Earthworm) ማለት አግር የሌለው ረዥም፣ ቀጭንና ሸሞጥሟጣ ሆኖ አንገቱ አካባቢ ወፈር ያለ ቀለበት መሰል
ነገር እንዲሁም በመላው አካሉ ላይ በእኩል ርቀት ላይ የተቀመጡ የሚመስሉ ቀለበት መሰል ነገሮች አሏቸው፡፡ የተሳቦ ትል
ከቡናማ እስከ ነጣ ያለ ቀይ ቀለም ሊኖራቸው ይችላል፡፡ ይህ ትል በዛፍ ስር፣ ጓሮ አካባቢ እና በሰብል ማሳ ውስጥ እርጥበት
በሚኖርበት ጊዜ አፈሩን በትንሹ ሲያነሱት ይገኛል፡፡ ትሉ ሲነኩት የሚጠቀለል ሆኖ ቀልዝ ወይም ፍግ በበዛበት አካባቢ በብዛት
ይገኛል፡፡

ሥዕል 1. የተሳቦ ትል

የተሳቦ ትሎች እንደ ዝርያቸውና እንደ አካባቢው ሁኔታ ከ3-7 አመት እድሜ ሊኖሩ ይችላሉ፡፡ ትሎቹ ርዝመታቸው ከትንሽ
ሳ.ሜ እስከ 1 ሜትር (በአውስትራሊያ የተገኘ) ሊደርስ ይችላል፡፡ የተሳቦ ትሎች ሁለቱንም ጾታ የያዙ ሲሆን አንዱ ትል ብቻውን
ግን ሊራባ አይችልም፤ ይልቁንም የሚራቡት በጥንድ (በሁለት ትሎች) ግነኙነት (bisexual) ሲሆን ከግነኙነታቸው በኋላ
እያንዳንዳቸው የሎሚ ቅርጽ የመሰለ እንቁላል መሰል ነገር (cocoon) በመጣል ለወንዴ ዘር ተራክቦ ይዘገጃሉ፡፡ ከአንድ የተሳቦ
ትል በሳምንት ከ3 ያላነሱ ኩኮኖች የሚገኙ ሲሆን ከአንድ ኩኮን ከ10-12 የሚሆኑ ትንንሽ የተሳቦ ትሎች ይፈለፈላሉ፡፡ በቂ
እርጥበት ሙቀትና ምግብ እሰካገኙ ድረስ የተሳቦ ትሎች በግማሽ አመት 256 ጊዜ ያህል ሊባዙ (ሊራቡ) እንደሚችሉ ጥናቶች
ያረጋግጣሉ፡፡ አንድ የተሳቦ ትል ከተፈለፈለበት ቀን በኋላ ከ8-12 ሳምንታት ለተራክቦ ይደርሳሉ፡፡ በአማካይ 220 ቀን ሲኖሩ
እንዲሁም አንዱ ከ300-400 ትሎችን ተክቶ እንደሚሞት ሃንድ የተባለው ተመራማሪ እ.ኤ.አ በ1998 በጻፈው ጽሁፍ አትቶት
ይገኛል፡፡
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በአለማችን ከ3000 ያላነሱ የተሳቦ ትል ዝርያዎች የሚገኙ ሲሆን ከእነዚህም በአብዛኛው አፈር ውስጥ እንደሚኖሩና በጣም
ጥቂት የሆኑት ለምሳሌ ፖንቶደሪለስ በርሙዴነሲስ (Pontodrilus burmudensis) የተባለው ዝርያ በውሃ ውስጥ የተመቻቸ
ኑሮ እንደሚገፋ ጥናቶች ያመለክታሉ፡፡ በአገራችን በዙም የተጠና ጥናት ባይኖርም በአዴት ግብርና ምርምር ማዕከል በተደረገ
አነስተኛ ግምገማ የአፍሪካ ዝርያ የሆነው ኢሴኒያ ፌቲዳ (ሥዕል1) የተባለው ተሳቦ ትል ዝርያ እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሏል፡፡
ይህ ዝርያ በህንድ፣ በደቡብ አፍሪካና በሌሎች የዓለም ክፍሎች ከፍተኛ የሆነ ጥቅም በመስጠት ላይ እንደሚገኝ ጥናቶች
ይጠቁማሉ፡፡
የተሳቦ ትሎች እርጥበት አልባ ሁኔታ፣ ከፍተኛ ሙቀት፣ ደረቅ መሬትና የፀሃይ ብርሃን በፍጹም አይመቻቸውም፡፡ እነዚህ አስጊ
ሁኔታዎች ከተከሰቱ መሬት ቦረቡረው ምቹ ሁኔታን ፍለጋ ይሰደዳሉ፡፡ ከሌሎች ዝርዎች በተለየ ሁኔታ ኢሲኒያ ፌቲዳ የተባለው
ዝርያ አጅግ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎችን በመቋቋም ወደር አልተገኘለትም፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ይህ ዝርያ ከሌሎች የተሳቦ
ትሎች በተለየ የራሱን ክብደት ያህል ደረቅ ቆሻሻ ሲመገብ ሌሎች ዝርያዎች ግን የክብደታቸውን ግማሽ ያህል ብቻ እንደሚመገቡ
ሊታወቅ ችሏል፡፡ ስለ ተሳቦ ትል ይህንን ያህል ካልን ተሳቦ ትል የሚሰራቸው ድንቅ ስራዎች ላይ እናተኩራለን፡፡

ለተሳቦ ቀልዝ ዝግጅት የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ነገሮች
1.

ህያው ቅሪት አካል

ከላይ ለመግለጽ እንደሞከርነው ማንኛውም ህይወት አልባ የሆነ
የተክልና የእንስሳት ቅሪቶችን ማለትም በገጠር የእህል ገለባ፣ ድርቆሽ፣
አረም፣ የዛፍ ቅጠል፣ የእንስሳት እዳሪ፣ የማሳ ላይ የሰብል ቅሪቶች፣
የአትክልት እና ፍራፍሬ ልጣጮች፣ ተረፈ ምግቦች፣ ከቤትና፣ ከከብቶች
ማደሪያ የሚወጣ ጥራጊ፣ ከማሳና ከቤት አካባቢ የማይጠቅሙ ተብለው
የሚጣሉትን በሙሉ (ሥዕል 2) እንዲሁም በከተማ ደግሞ የአትክልትና
ፍራፍሬ ልጣጮችን፣ ተረፈ ምግቦችን፣ ወረቀትን፣ የማያገለግሉ የጣውላ
ፍቅፋቂና ካርቶኖችን፣ ጨፌንና ሌሎችን የማያስፈልጉ የተክል
ውዳቂዎችን በአጠቃላይ ደረቅ ቆሻሻን፣ ፕላስቲክንና ብረትን ሳይጨምር

ሥዕል 2. ደረቅ ቆሻሻ

ህያው ቅሪት አካልን ለተሳቦ ቀልዝ ግብዓትነት ማዋል ይቻላል፡፡
2.

የተሳቦ ትል

የተሳቦ ትል ለታሰቦ ቀልዝ የሚያስፈልግ ዋነኛ ግብዓት ነው፡፡ የተሳቦ
ትል ጤነኛ በሆነ አፈር ውስጥ ማለትም ብዙ ኬሚካል
ባልተጠቀምንበት ቦታ በጥላና ለም ማሳዎች ውስጥ በብዛት ይገኛል፡፡

ሥዕል 3. የተሳቦ ትል
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3. የእንስሳት እዳሪ
በተቻለ መጠን ለተሳቦ ቀልዝ ዝግጅት ማንኛውም የከብት እዳሪ ማለትም የበግ፣ የፍየል የፈረስ፣ የከብቶች ወዘተ.
ቢጨመርበት ቀልዙ በደንብ እንዲብላላና በንጥረ-ነገር እንዲበለጽግ ያግዘዋል፡፡ በተለይ ቀጠን ያለ የከብት እበት ቢደረግበት
ለተሳቦ ትሎች መራባት ስለሚረዳ እንደ ግብዓት መጠቀሙ ይበጃል፡፡
4. ውሃ
ውሃ ህይወት ላለው ነገር ሁሉ የመጀመሪያውና አስፈላጊው የህይወት ስንቅ ነው፡፡ የተሳቦ ትሎችም ለመኖር፡ ለማደግና
ለመራባት ውሃ ያስፈልጋቸዋል፡፡ እንደ ሌሎች እንስሳት ውሃን መጠጣት ባይችሉም እርጥበት ያለውን ህያው ቁስ በመመገብ
የውሃ ፍላጎታቸውን ያረካሉ፡፡ የተሳቦ ትሎች እርጥበት ከሌለ ሰውነታቸውን እንደልብ አንቀሳቅሰው መጓዝ ስለማይችሉ
ሁል ጊዜ የሚመገቡት ምግብ ወይም ህያው ቁስ ከ60-70% ውሃ ሊኖረው ይገባል፡፡
5. ጥላ ቦታ
የተሳቦ ትሎች የፀሃይ ብርሃን፣ ከፍተኛና ዝቅተኛ ሙቀትን
የሚጠሉ የእንስሳት ዝርያዎች ናቸው፡፡ በዚህም ምክንያት
በአብዛኛው በዛፍ ጥላ ስር ወይንም ሰብል ሲያድግና በሳር ስር
ወደ መሬት ገብተው ኑሯቸውን ይገፋሉ፡፡ ስለዚህ እነዚህን
ጠቃሚ ትሎች ጥላ ያለው ቦታ አዘጋጅተን ልንጠብቃቸው
ይገባል፡፡ ቤት መሰል ዳስ ወይም የጥላ ቤት የምንሰራ ከሆነ
በሳር፣ በፕላሰቲክ ወይም በቆርቆሮ ክዳን ሊሰራ ይችላል፡፡
ዙሪው ሌላ እንስሳ እንዳይገባና ቀልዙን እንዳይበትነው ሆኖ
መሰራት ይኖርበታል፡፡ የጥላ ቤቱ/ዳሱ/ ምናልባትም በሸንበቆ፣

ሥዕል 4. ከአካባቢ ቁሳቁስ የሚሰራ የተሳቦ ቀልዝ

በሌላ እንጨት ወይም በሽቦ ሊሰራ ይችላል፡፡ በስዕል 4
እንደሚታየው በባህላዊ መንገድ ከአካባቢ በሚገኝ ቁሳቁስም
መስራት ይቻላል፡፡

2.2 የተሳቦ ቀልዝ ማዘጋጃ ቦታ አጠቃላይ ገጽታ
የተሳቦ ቀልዝ ማዘጋጃ ቦታ በጉድጓድ ውስጥ ወይም ከመሬት በላይ ሊሆን ይችላል፡፡ ሆኖም ግን አጠቃላይ ገጽታው፤


ጥላ ያለበት ወይም የተሰራለት (ቤት፡ ጊዜያዊ መጠለያ/ሼድ፣ በትላልቅ ዛፍ መካከል) ሊሆን ይችላል፡፡



ግብዓት ሊሆን ሚችል ገለባ፣ አረም ወይም ደረቅ ቆሻሻ በቅርቡ ሊገኝበት የሚችል ቢሆን ይመረጣል፡፡



ያለ ውሃ የተሳቦ ቀልዝም ይሁን መደበኛው ቀልዝ የሚታሰብ ባለመሆኑ ውሃ በቅርብ ያለበት መሆን ይገባዋል፡፡
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ትሎችን በበቂ ሁኔታ መያዝ- የተሳቦ ቀልዝ ሲታሰብ የተሳቦ ትሎች ሊኖሩ ይገባል፡፡ የተሳቦ ትሎች ደግሞ እንደ
ሌሎች እንስሳት እንክብካቤን ይሻሉ፤ ከሌሎች በተለየ ደግሞ ብርሃን፣ በጣም ከፍተኛና ዝቅተኛ ሙቀትን
ስለማይፈልጉ የተለየ ትኩረት ማድረግና የሚመገቡት ነገር ሳያልቅ ሌላ መተካት ያስፈልጋል፡፡

2.3 የተሳቦ ቀልዝ ማዘጋጃ ዘዴዎች
ለተሳቦ ቀልዝ ማዘጋጃ የተለያዩ ዘዴዎችን መጠቀም ይቻላል፡፡ ሆኖም ግን ወለሉ አፈር ባይሆን ይመረጣል፡፡ ምክንያቱም ትሎቹ
ምግብ ሲያጥራቸው ወደ መሬት ቦርቡረው ምግብ ፍለጋ ስለሚሄዱ ለቀጣይ ቀልዝ ማዘጋጃ የሚሆኑ ትሎችን ላናገኝ እንችላለን፡
፡ በአጠቃላይ ሁለት አይነት የታወቁ ዋና ዋና የተሳቦ ቀልዝ ማዘጋጃ ዘዴዎች አሉ፡፡ እነዚህም ከወለል ላይ (ከመሬት በላይ)/
Surface Method/ እና በጉድጓድ ውስጥ /Pit (tanks below ground)/ ማዘጋጀት ሲሆኑ ሶስተኛው የትል ሳጥን /Worm
bean/ ዘዴ ግን ብዙውን ጊዜ የማይታወቅና ለቀልዝ ማዘጋጃነት ሲውል አይስተዋልም፡፡
በአዴት ግብርና ምርምር ማዕከል በተደረገ ጥናት ከመሬት በታች በጉድጓድ ውስጥና ከመሬት በላይ በመከመር የተሰራው
የተሳቦ ቀልዝ አዘገጃጀት እንደሚያሳየው በተሳቦ ትል ቁጥር ብዛት ከመሬት በላይ በመከመር ተሻለ ሲሆን በንጥረ-ነገር ይዘት
ደግሞ በመጠኑም ቢሆን የጉድጓዱ ተሽሎ ተገኝቷል፡፡ በዚህም መሰረት አዘጋጁ እንደተመቸው ሁለቱንም ዘዴዎች ሊጠቀም
እንደሚችል ጥናቱ ይጠቁማል፡፡ በአጠቃላይ በወለል ላይ እና ከመሬት በታች /በጉድጓድ ውስጥ/ የተሳቦ ቀልዝ ማዘጋጃ
ቦታዎች እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡
I.

ከወለል ላይ (ከመሬት በላይ) መስራት /Surface Method/

በዚህ ዘዴ በዛ ያሉ የማዘጋጃ አይነቶች ሲኖሩ የተወሰኑትን ለማየት እንሞክራለን፡፡
1. ከመሬት በላይ መቆለል / Heaping above ground/
ጥላ ቦታ ላይ ፕላስቲክ በማንጠፍ ወይም በስሚንቶ ወለሉን በመስራት ለቀልዝ የሚሆነውን ህያው ቅሪት አካል በመከመር
የሚሰራ ዘዴ ነው (ሥዕል 5)፡፡

ሥዕል 5. ከመሬትት በላይ የመስራት ዘዴ
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2. ከመሬት በላይ በገንዳ ማዘጋጀት / tanks above the ground/
ይህ ዘዴ ከመሬት በላይ በብሎኬት፣ በጡብ ወይም በሌላ ቁስ ገንዳ በመስራት ተሳቦ ቀልዝ የሚዘጋጅበት ዘዴ ነው፡፡ በዚህ
ዘዴ ውሃ በቀላሉ እንዳይተንና ትሎችም ወደሌላ ቦታ ርቀው እንዳይሄዱ ለመከላከል ይጠቅማል፡፡ ይህ ዘዴ በአብዛኛው
የተለያዩ ትሎችን ለመገምገምና ለምርምር ስራ ይውላል፡፡ በሥዕል 6 እንደሚታየው የዚህ ዓይነት የተሳቦ ቀልዝ ማዘጋጃ
ዘዴ የቤት ግንባታ ሳያስፈልግ በዛፍ ጥላ ስር ለመስራት ተመራጭ ያደርገዋል፡፡

ሥዕል 6.ከመሬት በላይ በገንዳ ማዘጋጀት

3. ቋሚ ቀለበት ወይም ግድግዳ /Cement rings/
በዚህ ዘዴ የተሰራውን ቤት በሥዕል 7 እንደሚታየው እንደ አስፈላጊነቱ ከ4 ወይም ከ6 በመክፈል በቋሚነት
በብሎኬት/ጡብ/ የተከፋፈሉ ክፍሎችን በግድግዳ መልኩ መስራት ነው፡፡ ይህ ዘዴ የገንዳን ዘዴ ቢመስልም ለየት
የሚያደርገው በተናጠል ገንዳ መስራት ሳያስፈልግ አንዱን ከአንዱ በአንድ ግርግዳ በመለየት ቦታን፣ ብሎኬትን ወይም
ጡብን ቆጥቦ በመጠቀምና ከፍታውንም እንደፈለጉ ለመጨመር ማስቻሉ ነው፡፡ ይህ ዘዴ ለምርምርና ለቀልዝ ማዘጋጃ
መዋል ሲችል በዛ ያለ የተሳቦ ቀልዝም ሊዘጋጅበት ይችላል፡፡

ሥዕል 7. ቋሚ ግድግዳ
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II.

በጉድጓድ ውስጥ /Pit (tanks below ground)/ ማዘጋጀት

ይህ ዘዴ በገንዳ ከወለል በላይ እንደሚዘጋጀው ዓይነት ሆኖ ነገር ግን ገንዳው የሚሰራው ከመሬት በታች ነው (ሥዕል 8)፡
፡ ይህ ዘዴ ከፍተኛ ሙቀትና ቅዝቃዜን ለመከላከል ከማገዙም በላይ ብዙውን ጊዜ ወደ ጨለማነት ስለሚያደላ ለትሎች
ምቹ እንደሆነ ይገመታል፡፡
በሁለቱም ዘዴ ወለሉ በስሚንቶ ወይም በፕላስቲክ መነጠፍ ይኖርበታል፡፡ እንደ አካባቢው ተጨባጭ ሁኔታና እንደ
ኢኮኖሚ አቅም የተሳቦ ቀልዝ ማዘጋጃ ዘዴውን ማስተካከልና መቀየር ይቻላል፡፡

ሥዕል 8. ከመሬት በታች የማዘጋጃ ቦታ

III.

የትል ሳጥን /Worm bean/

ይህ ዘዴ ብዙውን ጊዜ የተሳቦ ትሎችን ለማጓጓዝ ወይም ለማቆየት እንዲሁም በትላልቅ ከተሞች በመኖሪያ ቤት አካባቢ
ለጓሮ አትክልቶች የተሳቦ ቀልዝ ለማዘጋጃ ይውላል፡፡ አንዳንዶቹ ሰዎች ደግሞ የተሳቦ ትሎችን በማራባትና በመንከባከብ
እርካታን ለማግኘት እንደመዝናኛ ይጠቀሙበታል (ሥዕል 9)፡፡

ሥዕል 9. የትል ሣጥን

88

2.4 የተሳቦ ቀልዝ አዘገጃጀት እና የዝግጅት ቅደም ተከተል
የተሳቦ ቀልዝ አዘገጃጀት ቀላልና አንዴ ከተዘጋጀ ውሃ ከማጠጣት ውጭ ሌላ ስራ የማይጠይቅ በመሆኑ ጊዜንና ጉልበትን
ይቆጥባል፡፡ የተሳቦ ቀልዝ ለማዘጋጀት የሚከተሉትን ቅደም ተከተሎች ልብ ብሎ መከተል ያስፈልጋል፡፡
1.

ከመሬት በላይም ሆነ በጉድጓድ ውስጥ የተሳቦ ቀልዝ ሲዘጋጅ ወለሉ ከኬሚካል ንክኪ ንጹህ የሆነና በፕላስቲክ
ወይም በስሚንቶ የተሸፈነ መሆን አለበት፡፡

2. ለተሳቦ ቀልዝ የሚሆነውን ህያው ቁስ መሰብሰብና መጀመሪያ ከስር አስር እጅ ወይም ኪሎ ግራም መጨመር፡፡
3. የስብጥር መጠኑ ዝልግልግ ብሎ መውረድ የሚችል ቀጠን ያለ የከብት እዳሪ 3 እጅ ወይም ኪሎ ግራም/ሊትር/
መጨመር፡፡ ሙሉ በሙሉ ህያው ቁሱን እንዲያለብስ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
4. በሶስተኛ ደረጃ ከተገኘ የተከሰከሰ የፎስፎረስ ድንጋይ 0.4 እጅ ወይም 400 ግራም ላዩ ላይ መነስነስ፤
5. ይህ በንጽጽር ከሚሰላው 10፡3፡0.4 (ህያው ቁስ፡ ቀጭን የከብት እዳሪ እና የፎስፎረስ ድንጋይ ይሆናል ማለት ነው፡
፡ ይህ ሲባል መጠኑን እንደ ማዘጋጃ ቦታው በእጥፍ 20፡6፡0.8 ወይም በአምስት እጥፍ ከፍ በማድረግ 40፡12፡1.6
ወይም በአስር እጥፍ ከፍ በማድረግ 100፡30፡4 እጅ ማድረግ ይቻላል፡፡
6. በአራተኛ ደረጃ እንደ መጀመሪያው ከፎስፎረሱ በላይ የመጀመሪያውን ያህል ተጨማሪ የሰብል ቅሪት (ደረቅ ቆሻሻ)
መጨመር የግድ ይላል፡፡
7. ከሰብል ቅሪቱ (ደረቅ ቆሻሻው) ቀጥሎ አሁንም የመጀመሪያውን ያህል ቀጭን የከብት እዳሪ መጨመር ይገባል፡፡
8. የፎስፎረስ ድንጋይ ካለ የመጀመሪያውን ያህል መጠን በላዩላይ መነስነስ ያስፈልጋል፡፡
9. ከዚህ በኋላ እንደ አስፈላጊነቱና እንደ አለን የግብዓት መጠን በዚሁ ቅደም ተከተል እየጨመሩ መቀጠል ይቻላል፡፡
10. ስራው ወይም ድርደራው ሲጠናቀቅ በመጀመሪያ እስከሚርስ ውሃ መጨመር ከዚህ በኋላ ቢቻል በከብት እዳሪ
ካልተቻለም በአፈር መተምተም፡፡
11. ውሃ እየተከታተሉ በየ3 ቀኑ እንደ አስፈላጊነቱ በማጠጣት ለ21 ቀናት እንዲብላላ መተው፡፡
12. በ21ኛው ቀን አካባቢ በተዘጋጀው የተሳቦ ቀልዝ ቁልል 100 ኪግ ለሚሆን ግብዓት ከ750 ያላነሱ የተሳቦ ትሎችን
በስንጥቆች ውስጥ ዙሪያውን መነስነስ ወይም መጨመር ይገባል፡፡ ትሎችን ወፍ እንዳይወስዳቸው በስንጥቆቹ ውስጥ
መግባታቸውን ማረጋገጥም ያስፈልጋል፡፡ ነገር ግን ትሎቹ ብርሃን ስለሚሸሹ ቶሎ ብለው ወደ ውስጥ በመግባት
ለመደበቅ ስለሚሞከሩ ችግሩ የጎላ ላይሆን ይችላል፡፡
ከዚህ በኋላ የተሳቦ ቀልዝ ዝግጅታችን ተጠናቀቀ ማለት ነው፡፡ ከ2 ወር በኋላ ሽታ አልባ፣ ጥቁር አፈር መሰል ነገር ሲመስል
የተሳቦ ቀልዙን ወይም የተፈጥሮ ማዳበሪያውን ማውጣት ይቻላል፡፡
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የተሳቦ ቀልዙን ለማውጣት ከማሰባችን ከ21 ቀናት በፊት ሌላ ተሳቦ ቀልዝ ግብዓት ማዘጋጀት ያስፈልጋል፡፡ ምክንቱም የተሳቦ
ቀልዙ ሲወጣ የተሳቦ ትሎች እንደገና አዲስ ቀልዝ ማዘጋጀት ስላለባቸውና ትሎችንም እንዳይጠፉ ለማቆየት ሲባል ነው፡፡
የተሳቦ ቀልዙ ሲወጣ መጀመሪያ ቀልዙን ከጥቂት ደቂቃ በፊት በደንብ ከስር ጀምሮ መነካካት ወይም መረበሽ ያስፈልጋል፡
፡ ተሳቦ ትሎቹ ምግቡን እየበሉ ወደታች ሲወርዱ ቢቆዩም ምግብ ሲያልቅባቸውና ሲበዙ ምግብ ፍለጋ ወደ ላይ ይመጣሉ፡
፡ ቀልዙን ከረበሽነው ግን ከ30 ደቂቃ እስከ አንድ ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ ትሎች ወደ ታች ወርደው ከወለሉ ንጣፍ አካባቢ
ይሰበሰባሉ፡፡ ስለዚህ የተሳቦ ቀልዙን ማንሳትና ወደ ታች ስንደርስ በወንፊት ነገር እያንጓለልን ትሎቹን ማውጣት እንችላለን
ማለት ነው፡፡ በዚህ ወቅት የተሳቦ ቀልዙ ተዘጋጀ ማለት ነው፡፡ ቀልዙን ወዲያውኑ ወይም ጥላ ውስጥ ቀጥተኛ የሆነ ፀሃይ
ከማያገኘው ቦታ አቆይተን ወደ ምንፈልገው የሰብል ማሳ በዘር ወቅት መጨመር ወይም አሽጎ መሸጥ ይቻላል፡፡
አሁን ተሳቦ ቀልዝ አምርተን ለሰብል ማዳበሪያነት ማሳችን ውስጥ መጨመር ወይም ለሽያጭ ማምረት ችለናል፡፡ ሆኖም
የተሳቦ ቀልዝ ትክክለኛ አሰራር እንደሚከተለው ነው፡፡
ለምሳሌ


100 ኪ.ግ ሕያው ቁስ (ደረቅ ቆሻሻ) መሙላት፣



30 ኪ.ግ/ሊትር ቀጭን እበት በላዩ ላይ ማፍሰስ ወይም መለቅለቅ፣



4 ኪ.ግ የፎስፎረስ ድንጋይ መነስነስ፣



አሁንም ይህንኑ በቅደም ተከተል መጨመር፣ በደንብ ውሃ ማርከፍከፍና በቀጭን እበት ወይም በአፈር መተምተም፣



በየ3 ቀኑ ውሃ ማጠጣት፣ 21 ቀን ሲሆነው ለሁለት ድርድር ወይም 100 ኪ.ግ ለሚሆን ደረቅ ህያው ቁስ ከ800 ያላነሱ
ትሎችን በስንጥቅ በስንጥቁ መጨመር፣



አሁንም ውሃ እየተከታተሉ በየ3 ቀኑ ማርከፍከፍ፣



የተሳቦ ቀልዝ ግብዓቱ በትሎች ተበልቶ ከማለቁ በፊት ሌላ ማዘጋጀት የግድ ይላል፡፡

3. የተሳቦ ቀልዝ ከሌሎች የተፈጥሮ ቀልዝ እና ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ በምን ይለያል?
3.1 የተሳቦ ቀልዝ ከሌሎች የተፈጥሮ ማዳበሪያዎች በተለይም ከመደበኛው ቀልዝ በምን
ይለያል?
የተሳቦ ቀልዝ ከባህላዊ ወይም ከተለመደው ቀልዝ አሰራር ጋር በተለይም በአሰራር ሂደታቸው፣ ለመብላላት (ወደ ቀልዝነት
ለመቀየር) በሚፈልጉት ተስማሚ የሙቀት መጠናቸውና ለመቅለዝ ወይም ለመብላላት በሚያስፈልጉ ደቂቅ ዘ-አካላት ዓይነት
ፈጽሞ የተለያዩ ናቸው፡፡ በአሰራር ሂደታቸው ብቻ ሳይሆን የመጨረሻ ውጤት የሆነውን ቀልዝ ስናይም የተሳቦ ቀልዝና
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የተለመደው መደበኛ ቀልዝ ልዩነት እንዳላቸው ተመራማሪዎች በጥናታዊ ጽሁፋቸው አረጋግጠዋል፡፡ የተሳቦ ቀልዝ ከተለመደው
ቀልዝ በመጠኑ የደቀቀ ከመሆኑም በላይ በመጠን በዛ ያለ፣ ለሰብል አስፈላጊ የሆኑና በቀላሉ በተክል ሊወሰዱ የሚችሉ የአፈር
ንጥረ-ነገሮች ያለው መሆኑ ነው፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ የተሳቦ ቀልዝ ለሰብል እድገት የሚያገለግሉ የእድገት ሆርሞን (plant
growth hormones) ሲኖረው በመደበኛው የቀልዝ አሰራር ግን ይህ እንደሌለው ተረጋግጧል፡፡ በአጠቃላይ የተሳቦ ቀልዝ
ከተለመደው ቀልዝ ጋር ሲወዳደር የሚከተሉት ልዩነቶች ይስተዋላሉ፡፡
1.

በተለመደው (መደበኛው) የቀልዝ አሰራር ወደ ቀልዝነት ለመቀየር የሚፈጀውን ከ6-8 ወራት ጊዜ የተሳቦ ቀልዝ
ግን በተሳቦ ትሎች አማካኝነት ከ3 ወር ባነሰ ጊዜ መድረሱ (እንደ ተሳቦ ትሉ ብዛት)፡፡

2. እጅግ በጣም የበዛ የቀልዝ መጠን ማዘጋጀት መቻሉ፤ በተለመደው የቀልዝ አሰራር እጅግ በጣም የበዛ ቀልዝ
በአንድ ቦታ ማዘጋጀት አስቸጋሪ ሲሆን በተሳቦ ቀልዝ ግን በቂ ቦታ እስካለ እና የተሳቦ ትል ችግር እስከሌለ ድረስ
የትኛውንም ያህል የተሳቦ ቀልዝ ማዘጋጀት ይቻላል፡፡
3. ቀልዙ እንደ መደበኛው ቀልዝ ማገላበጥ ሳያስፈልገው መቅለዙ፣ በመደበኛው ቀልዝ በተወሰነ ጊዜ ማገላበጥ
ሲያስፈልግ ይህ ደግሞ በተለይ አርሶአደሮች ምች ይመታናል በሚል ሰበብ ይህንን ስራ ላለመስራት ሲያመነቱ
ይታያሉ፡፡ በተሳቦ ቀልዝ ግን ምንም ማገላበጥ ሳያስፈልግ የተሳቦ ትሎች ከላይ ሲጨመሩ ህያው ቅሪት አካሉን
እየበሉት ወደታች ይወርዳሉ፡፡ ስለዚህ የተሳቦ ቀልዝ እንደሌሎች ቀልዝ አዘገጃጀት ማገላበጥ አያስፈልገውም፡፡
4. በቀላሉ ሰብሉ ሊጠቀምባቸው የሚችሉ የአፈር ማዳበሪያ ንጥረ-ነገሮች በብዛት መገኘታቸው፣ በተሳቦ ቀልዝ
በተለይ ናይትሮጅን የተባለውን ንጥረ ነገር ሊፈበርኩ የሚችሉ እና ፎስፎረስ የተባለውን ንጥረ-ነገር በቀላሉ
ሊያሟሙ የሚችሉ ብዙ ደቂቅ ዘ-አካላትን የተሳቦ ትሎች በምራቃቸው አማካኝነት ይስቡና በናይትሮጅንና
በፎስፎረስ የበለፀገ ማዳበሪ እንዲሆን ያደርጉታል፡፡
5. የእድገት አፋጣኝ ሆርሞኖች በተሳቦ ቀልዝ ውስጥ መኖር፤ በተለመደው አሰራር የእድገት ማፍጠኛ ሆርሞን የሌለ
ሲሆን በተሳቦ ቀልዝ ግን የእድገት ማፍጠኛ ሆርሞኖች ከተሳቦ ትሎች የሆድ ዕቃ ውስጥ በተፈጥሮ በመገኘታቸው
ወይም በመፈብረካቸው ቀልዙ ከትሎች ስርዓተ እንሽርሽሪት በእዳሪ መልክ ሲወጣ በእድገት ሆርሞኖቹ የበለጸገ
ይሆናል፡፡
6. ትሎች አደገኛ ደቂቅ ዘ-አካላትን ማስወገዳቸው፤ የተሳቦ ትሎች ለቀልዝነት የሚሆነውን ነገረ (ህያው ቅሪት አካልን)
ሲመገቡ በአንጀታቸው ውስጥ የጤና ጠንቅ የሆኑ ባክቴሪያዎችንና ሌሎች አላስፈላጊ ደቂቅ ዘ-አካላትን ያስወግዳሉ፡
፡
7. የተሳቦ ቀልዝ ከተሳቦ ትል የሚወጣ በመሆኑ ቀልዙ በመጠን እንደተሰራ ማዳበሪያ ደቃቅና በትሎች ምራቅ የተለወሰ
ስለሆነ በቀላሉ ውሃን ለብዙ ጊዜ ይዞ እንዲቆይ ያደርጋል፡፡ በአጠቃላይ የአፈሩን ስነ-ህይወታዊ፣ ኬሚካላዊና
ፊዚካላዊ ይዘቱን ያሻሽላሉ የሚሉት ተጠቃሽ ናቸው፡፡
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3.2 የተሳቦ ቀልዝ ከሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ጋር ሲወዳደር ያለው ጠቀሜታ
ተሳቦ ቀልዝ እንደ ሌሎች ቀልዞችና ፍጎች ሁሉ የአፈርን ንጥረ-ነገር መልሶ ወደ መሬት ከመጨመሩና ከመመለሱ ባሻገር
አንዴ ከተጨመረ ለበርካታ አመታት ለሰብል አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ-ነገሮችን ቆጥቦ በመልቀቅ የንጥረ-ነገር ብክነትን
ይከላከላል፡፡ ነገር ግን ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ በተጨመረበት አመት ንጥረ-ነገሩ ከሞላ ጎደል ስለሚለቅ ለቀጣይ አመት
አያገለግልም፡፡
ቀልዝ ወይም ፍግ ከሰው ሰራሽ (ኬሚካል) ማዳበሪያ ጋር ሲወዳደር በሚከተሉት ልቆ ይገኛል፡፡


ኮትቻ አፈር ላይ ሲጨመር አፈሩን በማላላት ለአየር መተላለፊያ ቦታ ይፈጥራል፤ ይህም ውሃ እንዳያቁትና
የሰብል ስር አየር እንዲያገኝ ይረዳል፡፡



አሽዋማ አፈር ውሃ የመያዝ ችሎታው ዝቅተኛ በመሆኑ ቀልዝ በማዳበሪያነት ሲጨመርለት ውሃ የመያዝ
ችሎታውን ይጨምርለታል (ለብዙ ጊዜያት ውሃ ይዞ እንዲቆይ ይረዳል)፡፡



ለአፈር ማዳበሪያነት የሚያገለግሉ ንጥረ-ነገሮችን ቀስ በቀስ በመልቀቅ ለብዙ ጊዜ በአፈር ማዳበሪያነት
ያገለግላል፤ ነገር ግን ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ለቀጣይ አመታት አያገለግልም፡፡



በሰው ሰራሽ ማዳበሪያ የሌሉ ለሰብል አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ-ነገሮችን መያዙ፡፡ ለምሳሌ በኢትዮጵያ በስፋት
ከምንጠምቀምበት ማዳበሪያ ዳፕን ብንወስድ በውስጡ ያሉት የአፈር ንጥረ-ነገሮች ሁለቱ ፎስፎረስና
ናይትሮጅን ብቻ ናቸው፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ ዩሪያ የተባለው ማዳበሪያ ናይትሮጅን የተባለውን ንጥረ ነገር
ብቻ ይዞ ይገኛል፡፡ ነገር ግን ቀልዝ እና ፍግ ከሞላ ጎደል ሁሉንም ለሰብል የሚያስፈልጉ ንጥረ-ነገሮችን ይዘው
ይገኛሉ፡፡

4. የተሳቦ ቀልዝ ጥቅሞች

4.1 የተሳቦ ቀልዝ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጠቀሜታዎች
i.

በቀላል ዘዴ የሚዘጋጅ መሆኑ፡

ii.

በአነስተኛ ገንዘብ የሚሰራ መሆኑ፤

iii.

ውስብስብ ግንባታዎችን አለመፈለጉ፤

iv.

የከተማ ቆሻሻን ማስወገዱ፤

v.

የሰብል ቅሪትን ፣ የማሳ ላይ ገለባን፣ የቤትና የጋጥ ጥራጊን መጠቀም መቻሉ፤
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vi.

ለበርካታ ስራ አጥ ወገኖች የስራ ዕድል መክፈቱ፤

vii.

የሰብል ምርትን መጨመሩ፤

viii.

የውጭ ምንዛሬን በተወሰነ መልኩ ማስቀረቱ፤

ix.

የቆሻሻን ክምርንና የማስወገጃ ቦታ ችግሮችን መቅረፉ የሚሉት ተጠቃሽ ናቸው፡፡

4.2 የተሳቦ ቀልዝ ተጓዳኝ ጥቅሞች
የተሳቦ ቀልዝ በአደጉ እና በማደግ ላይ ባሉ አገራት ሰፊ ጠቀሜታ አለው። ይህም በከተሞች አካባቢ የሚገኝን ከፍተኛ ደረቅ
ቆሻሻ በአጭር ጊዜ ሽታ አልባ በማድረግ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ቦታ እጥረትን ከማስወገዱም በላይ ውድ ወደ ሆነ ማዳበሪያነት
በመቀየር ከፍተኛ የገቢ ምንጭ ማግኛ ሆኗል። በዚህም የተነሳ የከተማ ስራ አጥነትን በማስወገድ የገቢ ምንጭ ከመሆኑ
ባሻገር ለአርሶአደሮችም ምርትን በማሳደግ ከፍተኛ ጠቀሜታ በመስጠት ላይ ይገኛል። ከዚህ በተጨማሪም ቀልዙ ከተብላላ
በኋላ የሚወጡት የተሳቦ ትሎች የፕሮቲን ምንጭ በመሆን ለዶሮና አሳ አጅግ ተፈላጊና ውድ መኖ በመሆን ያገለግላሉ።
በአጠቃላይ የተሳቦ ቀልዝ ማምረት የሚከተሉት ጥቅሞች ይኖሩታል፡፡


የማያገለግሉና ለአካባቢ ብክለት መንስኤ ሊሆኑ የሚችሉ ደረቅ ህያው ቁሶችን /ቆሻሻ/ ማስወገዳቸው፤



ለጤና አደገኛ የሆኑ ደቂቅ ዘ-አካላትን ማስወገዳቸው፤



አደገኛ ወይም ከባድ የሚባሉ የብረት አይነቶችን መርዛማነት በተሳቦ ትሎች አማካኝነት መቀነሳቸው፤



ኢኮኖሚያዊ አዋጭ፣ ከአካባቢ ተጓዳኝ እና ንጹህ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ለማግኘት ማገዛቸው፤



በቀላሉ የሚለመድና በዝቅተኛ ወጭ የሚሰራ መሆኑ የሚሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

5. በተሳቦ ትሎች የማይፈለጉ ነገሮች
የተሳቦ ትሎች እንስሳ እንደመሆናቸው መጠን ለእንስሳት የሚያስፈልጉ እንደ ምግብ፣ ውሃ፣ ኦክስጅን፣ በቂ ሙቀት እና መጠለያ
የመሳሰሉት ያስፈልጋቸዋል፡፡ ስለዚህ የተሳቦ ቀልዝ ለማዘጋጀት የግድ የተሳቦ ትል እንደሚያስፈልገን ግንዛቤ ከወሰድን ለእነዚህ
ትሎች ደግሞ የሚስማማ አካባቢና ምግብ መምረጥ የግድ ይለናል፡፡ ስለዚህ ለእነዚህ ቆሻሻን ወደ ጥቁር ወርቅ ለሚቀይሩ
ብርቅዬ ጠቃሚ ትሎች ምን እንደማይስማማቸውና ምን እንደሚስማማቸው ጠንቅቀን ልናውቅ ይገባል፡፡ ስለዚህ ትሎቹ
ከሚመገቡት ምግብ ህያው ቁስ ወይም ደረቅ ቆሻሻ መጨመር የሌለባቸው የሚከተሉት ናቸው፡፡
I.

ብረት፣ፕላስቲክና በጣም ጠንካራ ግንድ እንዲሁም የውሻ በጠጥ አይስማማቸውም፡፡

II.

ፀረ-ነፍሳት የተቀላቀለበት ወይም የተረጨ ማንኛውም ደረቅ ቁስ ሊጨመር አይገባውም፡፡
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III.

ያልተብላላ የከብት እዳሪ በብዛት እንደ ደረቅ ቁስ ከተጠቀምን ከፍተኛ ሙቀትና ጋዝ ስለሚፈጥርና ሊገላቸው
ስለሚችል ያልተብላላ የእንስሳት እዳሪ መጠቀም አይገባም፡፡

IV.

ቅባት ያለበት፣ ስጋ ነክ፣ አሲዳማ እና ጨዋማ ወይም ጨው የተጨመረባቸውን ቁሶች ለምግብነት አለመጠቀም
ጥሩ ነው፡፡

V.

የነጭ እና ቀይ ሽንኩርት እንዲሁም የሎሚ ዝርያዎች ልጣጭ በብዛት ከምግባቸው ውስጥ ባይጨመር
ይመረጣል፡፡

ትሎቹ የማይፈለጉት የአየር ንብረት ሁኔታዎች
I.

በጣም ሞቃት እና በጣም የቀዘቀዘ የአየር ንብረት አይስማማቸውም፤ ስለዚህ ከከባድ ሙቀትና ቅዝቃዜ
ልንጠብቃቸው ይገባል፤

II.

የፀሀይ ብርሃን ጠላታቸው በመሆኑ ጨለማ ቦታን ይመርጣሉ፤ ስለዚህ ጥላ ያለው ቦታ ማዘጋጀት ይገባል፡፡

የተሳቦ ትል ጠላቶች
የተሳቦ ትሎች እንደሌሎች እንስሳት ሁሉ በዛ ያሉ አዳኞች አሉዋቸው፡፡ ከእነዚህም መካከል ጉንዳን፣ ምስጥ፣ ወፎች እና ሌሎችም
ትል በል የሆኑ እንስሳት ስለሚያጠቁዋቸው ከእነዚህ ልንጠብቃቸው ይገባል፡፡
በአጠቃላይ የተሳቦ ትሎች በቀላሉ ሊሞቱ የሚችሉ እና ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ጭምር ሊገላቸው ስለሚችል ከፍተኛ ጥንቃቄ
ስለሚያስፈልጋቸው ልንከባከባቸው ይገባል፡፡

1
14
4

6. ዋቢ መጻሕፍት
Edwards CA. (1995) Historical overview of vermicomposting. Biocycle, 36 (9):56-58.
Haimi J. (1990). Growth and reproduction of the compost living earthworms Eisenia andrei and E. foetida.
Revue d' Ecologie et de Biologie du Sol 1990; 27(4),415-421.
Hand, P., (1988). Earthworm Biotechnology. In: Greenshields, R. (Ed.). Resources and Application of
Biotechnology: The New Wave; MacMillan Press Ltd. US.
Jorge Dominguez. (2011). The Microbiology of Vermicomposting. Taylor & Francis Group, LLC .
Lavelle P (1983). The structure of earthwonn communities. In Satchell JE (ed.) Earthwonn Ecology, from
Darwin to Venniculture. Chapman & Hall, London, pp 449-466.
Nagavallemma KP, Wani SP, Stephane Lacroix, Padmaja VV, Vineela C, Babu Rao M and Sahrawat KL.
(2004). Vermicomposting: Recycling wastes into valuable organic fertilizer. Global Theme on
Agrecosystems Report no. 8. Patancheru 502 324, Andhra Pradesh, India: International Crops
Research Institute for the Semi-Arid Tropics. 20 pp.
Rhonda Sherman. (2003). Raising Earthworms Successfully. North Carolina State University, Raleigh, NC .
26pp.

15

