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በምዕራብ ሐረርጌ እና ምስራቅ ሸዋ ዞኖች በመካሄድ ላይ ያለውን የአባራሪ እና አጥማጅ

ቴክኖሎጂ የማላመድና የማስፋፋት ፕጀክትና ይህንን የአባራሪ እና አጥማጅ ቴክኖሎጂ

ትግበራ ማንዋል ለማዘጋጀት እና ለማሳተም አስፈላጊውን የገንዘብ ድጋፍ ያደረገልንን አለም

አቀፍ የነፍሳት ስነ-ሕይወት እና ስነ-ምህዳር ማዕከል (icipe) እናመሰግናለን፡፡
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የአባራሪና አጥማጅ ቴክኖሎጂ ምንድነው?

አባራሪና አጥማጅ ቴክኖሎጂ (Push-pull Technology) የብርዕና አገዳ ሰብል አምራች
በሆኑ አካባቢዊች የአገዳ ቆርቁር ተባይን እና የአቀንጭራ አረምን ለመቆጣጠር እንዲሁም
የአፈር ለምነትን ለማሻሻል የሚያስችል የሰብል አመራረት ዘዴ ነው፡፡ይህ ቴክኖሎጂ ዋናውን
ሰብል(በቆሎ/ማሽላ) ዴስሞዲየም ከተባለ የሀረግ ባህሪ ካለው የመኖ ሰብል ጋር አሰባጥሮ
እንዲሁም የበቆሎውን ወይም የማሽላውን ማሳ ዙሪያ የሳር ተክል (ብራካሪያ ወይም የዝሆን
ሳር) በመትከል የሚተገበር ነው፡፡ ከዋናው ሰብል ጋር ተሰባጥሮ የተተከለው/የተዘራው
ዴስሞዲየም ተክል የአገዳ ቆርቁር ተባይ እሳትራትን ከበቆሎ/ማሽላ ማሳ ውስጥ የሚያባርር
ኬሚካል ከማመንጨቱ በተጨማሪ የአቀንጭራ ዘር እንዲበቅል በማድረግ እና በኋላም
ከአስተናጋጅ ሰብል ጋር የጥገኝነት ግንኙነቱን በማቋረጥ አረሙን ያደርቀዋል፡፡ በማሳው
ዙሪያ የተተከለው የሳር ተክል ከበቆሎ/ማሽላ በተሻለ ሁኔታ የአገዳ ቆርቁር ተባይ እሳትራትን
ስለሚስብ በዴስሞዲየሙ አማካኝነት ከማሳ ውስጥ የተባረሩት እናት የእሳትራቶች
እንቁላላቸውን በዚሁ ሳር ላይ ይጥላሉ፡፡ ሆኖም እንቁላሎቹ ተፈልፍለው እጮቹ ሳሩን
መመገብ በሚጀምሩበት ወቅት ሳሩ የሚያጣብቅ ፈሳሽ በማመንጨት እና እጮቹ
ተንቀሳቅሰው እንዳይመገቡ በማድረግ ከ75% በላይ የሚሆኑት እንዲሞቱ ያደርጋል፡፡
በተለይም የበራካሪያ ሳር በምንጠቀምበት ጊዜ አገዳዎች ቀጫጭን በመሆናቸው እጮቹ በቂ
ምግብ ስለማያገኙ የህይወት ዑደታቸውን ሳይጨርሱ ይሞታሉ፡፡ በተጨማሪም የአገዳ
ቆርቁሩ እጮች የሳሩን ቅጠል በሚመገቡበት ወቅት ቅጠሉ የሚያመነጨው ፈሳሽ የአገዳ
ቆርቁርን እንቁላልና እጭ የሚመገቡ ሌሎች ነፍሳቶችን (የተፈጥሮ ጠላቶችን) ስለሚስብ
አንዱ አንዱን እንዲበላው በማድረግ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል፡፡
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የቴክኖሎጂው ጠቀሜታዎች

የአቀንጭራ አረም እና የአገዳ ቆርቁር ተባይ በሰብል ላይ የሚያስከትሉትን ችግሮች
በማስወገድ የሰብል ምርታማነትን ከማሳደጉ በተጨማሪ ሌሎች ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች
አሉት፡፡ ከእነዚህ ውስጥ ዋና ዋናዎቹ፡-

 ዴስሞዲየም የተባለው የመኖ ሰብል በከባቢ አየር ውስጥ የሚገኘውን ናይትሮጅን
ለሰብሎች ጥቅም ላይ ሊውል ወደሚችልበት (አሞኒያ) በመቀየር የአፈርን ለምነት
ይጨምራል፡፡ ዴስሞዲየም በዓመት እስከ 110 ኪ.ግ ናይትሮጅን በሄክታር ወደ አፈር
ውስጥ ይጨምራል፤

 ዴስሞዲየም የሀረግ ባህሪ ስላለውና መሬትን ስለሚሸፍን አፈር በቀላሉ በውሃ እና ነፋስ
እንዳይከላ/እንዳይሸረሸር ለማድረግ እና የአፈር እርጥበትን ለመጠበቅ ያግዛል፤

 ብራካሪያ ' የዝሆን ሳርና ዴስሞዲየም የእንስሳት መኖ አቅርቦትን (በመጠን እና በጥራት)
በማሻሻል የወተትና የስጋ ምርት እንዲጨምር በማድረግ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ
እገዛ ያደርጋል፡፡

 የዴስሞዲየም ዘር እና የብራካሪያ ግንጣይ እና ሁለቱንም የመኖ ሰብሎች አጭዶና
አዘጋጅቶ በመሸጥ ለአርሶ አደሩ አማራጭ ወይም ተጨማሪ የገቢ ምንጭ ያስገኛሉ፤ እና

 ከዋናው ሰብል ጋር በስብጥር የተተከለው ዴስሞዲየም የአቀንጭራ እድገት ስለሚገታው
ለአረም የሚውለውን ጊዜ ' ገንዘብ እና ጉልበት ይቆጥባል፡፡
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አገዳ ቆርቁር እና አቀንጭራ

የብርዕና አገዳ ሰብሎችን በተለይም የበቆሎ እና ማሽላ ሰብል ላይ ጉዳት ከሚያደርሱና
በከፍተኛ ደረጃ የምርት መቀነስ ከሚያስከትሉ ምክንያቶች መካከል የአገዳ ቆርቁር ተባይ እና
የአቀንጭራ አረም ግንባር ቀደም ስፍራ ይይዛሉ፡፡ በተገቢው ወቅት የመከላከል እርምጃ
ካልተወሰደ ከ30-100 % የምርት መቀነስን ያደርሳሉ፡፡ ፀረ-ተባይ እንዲሁም ፀረ-አረም
ኬሚካሎችን በመጠቀም የሚደረግ የመከላከል ተግባር ከዋጋ አንፃር የአብዛኛውን አርሶ
አደር አቅም የሚፈታተን ከመሆኑም በተጨማሪ በከባቢ አየር ላይ የሚያደርሰው ጉዳት
ከፍተኛ ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የአገዳ ቆርቁር ትሎች (እጮች) አገዳው ውስጥ ከገቡ
በኋላ የሚረጨው ኬሚካል ሊያገኛቸው አይችልም ፤ ትርፉ አላስፈላጊ ወጪ ማውጣት
ይሆናል፡፡

ስዕል 1፡ የአገዳ ትል የበቆሎ አገዳ ውስጥ

ስዕል 2፡ አቀንጭራ አረም የበቆሎው/ማሽላው ስር ላይ ተጣብቆ ሲታይ
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አገዳ ቆርቁር
የበቆሎ ሰብል ላይ ጉዳት ከሚያደርሱ ተባዮች መካከል የአገዳ ቆርቁር ተባይ አንዱና ዋነኛው
ሲሆን፤በተጨማሪም አንደ ማሽላ፤ ዘንጋዳ እና ሸንኮራ አገዳ ያሉትን የብርዕና አገዳ ሰብሎችን
ያጠቃል፡፡ በኢትዮጵያ እና በሌሎች የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች በብርዕና አገዳ ሰብሎች ላይ
ከፍተኛ ጥፋት የሚያስከትሉ ሁለት የአገዳ ቆርቁር ተባይ ዝርያዎች አሉ፡፡ እነሱም፡

 ቡሴላ ፉስካ፡ አፍሪካዊ ዝርያ ሲሆን፤ በደጋ እና ወይናደጋ አካባቢዎች ላይ በብዛት ይገኛል እና

 ካይሎ ፓርቴለስ፡ ከእስያ አህጉር በተለያዩ ምክንያቶች ወደ አፍሪካ እንደገባ ሲገመት፤ በቆላማ
ስፍራዎች ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል

የአገዳ ቆርቁር ተባይ እናት የእሳትራት እንቆላሎችን በበቆሎ/ማሽላ ተክል ቅጠል የታችኛው
ገፅ ላይ ወይም በቅጠሉ መነሻ እና በአገዳው መካከል ትጥላለች (ስዕል 3)፡፡ እንቁላሎቹ
ከተጣሉ ከ5-7 ቀን ውስጥ ይፈለፈላሉ፤ እጮች ከ2 እስከ 3 ቀናት የበቆሎ/ማሽላ ቅጠል
ከተመገቡ በኃላ አገዳውን ቦርቡረው ወደ ውስጥ በመግባት ኩኩባ (pupae) እስኪሆኑ
ድረስ እዛው ይመገባሉ፡፡ ከእንቁላል ከተፈለፈሉ ከ2-3 ሳምንት ጊዜ ውስጥ ወደ
ኩኩባ(pupae) ይቀየራሉ፡፡ ከ7-14 ቀን በኩኩባነት ከቆዩ በኃላ አዲስ ትውልድ የእሳትራት
በመፍጠር አንድ የህይወት ዑደት ይጠናቀቃል (ስዕል 4)፡፡ አዲስ የተፈጠሩት የእሳትራቶች
እንቁላል በመጣል የህይወት ዑደቱን ያስቀጥላሉ፡፡

ስዕል 3፡ የአገዳ ቆርቁር ተባይ እንቆላሎች
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ስዕል 4፡ የአገዳ ቆርቁር ተባይ የሕይወት ዑደት

የኣገዳ ቆርቁር ጥቃት ምልክቶች
አዲስ በማደግ ላይ ባለ የበቆሎ/የማሽላ ተክል ላይ ሙሉ በሙሉ መድረቅ ወይም ሞት
ይከሰታል፤ ይህም ክስተት"dead heart" በመባል ይታወቃል (ስዕል 5)

ስዕል 5፡ ሙሉ በሙሉ የመድረቅ ወይም የሞት ምልክት

በደንብ ባደጉ የበቆሎ/የማሽላ ተክሎች ላይም በተመሳሳይ የግንድ መድረቅ ይከሰታል፡፡
የኣገዳ ቆርቁር ተባይ እጭ የበቆሎ/የማሽላ ተክል ቅጠልን በመበሳሳት መስኮት መሰል
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ቀዳዳዎችን በመፍጠር ቅጠሎቹን ያደርቃል ይህም ክስተት የተክሉን ምግብ የማዘጋጀት
አቅም በማሳጣት ያቀጭጨዋል፤ ብሎም ያደርቀዋል (ስዕል 6)፡፡

ስዕል 6፡ በቅጠሎች ላይ መስኮት መሰል ቀዳዳዎች ምልክት

የአገዳ ቆርቁር ተባይ እጭ የበቆሎ/የማሽላ ተክሎች ቅጠል እና ግንድ(አገዳ) ላይ ጥቃት
ከማድረስ በተጨማሪ፤ የበቆሎ ተክልን ሙሽራ(cobs) እንዲሁም የማሽላን
ጭንቅላት(panicle) በማጥቃት ከፍተኛ የምርት መቀነስን ያስከትላል (ስዕል 7)፡፡

ስዕል 7 ፡ ሙሽራው( cobs) የተጠቃ የበቆሎ ተክል

የኣገዳ ቆርቁር ተባይ ጥቃት ከማሽላ ተክል ይልቅ በበቆሎ ተክል ላይ የከፋ ነው፤
ምክንያቱም የበቆሎ ተክል እንደማሽላ ተክል ቅጥያዎችን በማውጣት የደረሰበትን ጥቃት
ስለማያካክስ ነው፡፡

አቀንጭራ አረም
የብርዕና አገዳ ሰብሎችን ከሚያጠቁ እና በከፍተኛ ደረጃ ምርትን ከሚቀንሱ አረሞች
መካከል አቀንጭራ ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዝ ሲሆን፤ ከ30 እስክ 100% የምርት መቀነስ
ያስከትላል፡፡ አቀንጭራ አረም በዋነኝነት በቆሎ ፣ ማሽላ ፣ ዘንጋዳ ፣ ሩዝ እና ሸንኮራ አገዳን
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ያጠቃል፡፡ በምስራቅ አፍሪካ ሁለት የታወቁ የአቀንጭራ ዝርያዎች ይገኛሉ፤እነሱም
እስትራይጋ ሄርሞንቲካ እና እስትራይጋ ኤዢያቲካ ናቸው፡፡

አቀንጭራ ጥገኛ አረም በመሆኑ ስሩን ወደ መሬት ሳይሆን በጎኑ ወደሚገኙ የበቆሎ/ማሽላ
ተክል ስሮች በማገናኘት በሌላኛው ተክል የተዘጋጀውን ምግብ በመሻማት እየተመገበ
ያድጋል፤ በአንፃሩ ምግቡ የተወሰደበት ተክል ይቀጭጫል ብሎም ይሞታል፡፡ ይህ ክስተት
በከፍተኛ ሁኔታ ምርትን ይቀንሳል፡፡ አንድ የአቀንጭራ አረም ተክል በአማካይ ከ 50,000
ዘር በላይ የሚያፈራ ሲሆን፤ ይህም ዘር የመብቀል ችሎታውን ሳያጣ ከ15 ዓመት በላይ
በመሬት ውስጥ መቆየት ይችላል፡፡

አቀንጭራ ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርሰው ከመሬት ሳይወጣ ስለሆነ የመቆጣጠር እርምጃ
መወሰድ ያለበት አረሙ ከመሬት ሳይወጣ ቢሆን ይመረጣል፡፡ ከመሬት ከወጣ በኃላ
አረሙን ለመቆጣጠር የሚወሰድ እርምጃ (ዘሩን ከማራገፉ በፊት) ለሚቀጥለው የምርት
ዘመን የአቀንጭራ ዘር ክምችት አንዳይጨምር ለማድረግ የሚያግዝ ሲሆን በሰብሉ ላይ
የሚደርሰውን ጉዳትም በመጠኑም ቢሆን ይቀንሳል፡፡

ስዕል 8፡ በአቀንጭራ አረም የተወረረና (በስተቀኝ) የአባራሪና አጥማጅ ቴክኖሎጂ በመተግበር ከአቀንጭራ
አረም ነፃ የሆነ የማሽላ/በቆሎ ማሳ (በስተግራ)



12

የአባራሪና አጥማጅ ቴክኖሎጂ አተገባበር

የማሳ ዝግጅት
 ማሳው በተገቢው ሁኔታ መጽዳቱን፣ መታረሱን እና መለስለሱን ማረጋገጥ፤

 የዴስሞዲየም ዘር መጠን ትንንሽ በመሆኑ ለብቅለት እንዳያስቸግር መሬቱን በደንብ ማለስለስ
ያስፈልጋል፤

 ትልቁ የአባራሪና አጥማጅ ማሳ መጠን 50ሜትር በ50 ሜትር ሲሆን ከዚህ በላይ በሆነ መሬት
ላይ ለመጠቀም ከተፈለገ መሬቱን 50 ሜ በ50 ሜ መከፋፈል ያስፈልጋል፡፡ መሬቱ ከ10ሜትር
በ10ሜትር በታች ከሆነ ይህ ቴክኖሎጂ አዋጭ አይሆንም

 ገመድ፣ ሜትርና ችካል በመጠቀም የታቀደውን መሬት መለካት

ስዕ 9፡ የ ባራሪ አ ማጅ ቴክ ሎጂ ማሳ ገፅታ (Layout of push pull plot)

የሳር ዝርያዎች አተካከልና የመትከያ ወቅት
• ለዋናው ሰብል መዝሪያ በተከለለው ማሳ ዙሪያ ብራካርያ ወይም የዝሆን (napier grass) ሳር

በ3 ዙር ይተከላል፤
• አንዱ የብራካርያ መስመር ከሌላኛው የራሱ መስመር በ50 ሴ.ሜ የሚርቅ ሲሆን በአንድ

መስመር ላይ በሁለት የብራካርያ ሙላቶ II ሳር መካከል የ30 ሴ.ሜ ርቀት ይኖራል፤
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• በውስጠኛው የሳር መስመርና በመጀመሪያው የዴስሞዲየም መስመር መካከል 1 ሜትር
ለመተላለፊያ እና የእሳትራቷን ከዋናው ሰብል በደንብ ለማራቅ ማስቀረት ያስፈልጋል፤

• ብራካርያ ሙላቶ II ሳርን በምንጠቀምበት ጊዜ ዘር ወይም የሥር ግንጣይ (root split)
መጠቀም ይቻላል፤

• ብራካርያ/ሙላቶ II ሳር ሊዘራበት/ሊተከልበት በተዘጋጀ መስመር ላይ በየ30 ሴሜ አፈሩን
በመቆፈር ጉድጓድ ውስጥ የሥር ግንጣይ ይተከላል፤

• ብራካርያ ሙላቶ II ዘር ከሆነ በሹል እንጨት ከላይ በተጠቀሰው ርቀት መሠረት ከ3-5 ሴ.ሜ
ጥልቀት መሬቱን ወጋ ወጋ በማድረግ በአውራ ጣትና በሌባ ጣት ዘሩን በመቆንጠር ወይም ከ5-
10 የሚሆኑ ዘሮችን በተዘጋጀው ጉድጓድ ላይ መጨመርና አፈር በስሱ ማልበስ፤

• የዝሆን (napier) ሳር በምንጠቀምበት ጊዜ በመስመሮቹ መካከል የሚኖረው ርቀት 75 ሴ.ሜ
ሲሆን በተክሎች መካከል የሚኖረው ርቀት ደግሞ 50 ሲ.ሜ ይሆናል፡፡ በቂ ዝናብ በሚያገኙ
አካባቢዎች በመስመሮች መካከል የሚኖረውን ርቀት 50 ሴ.ሜ ማድረግ ይቻላል፤

• አንድ ቆርኪ DAP ኬሚካል ማዳበሪያ ወይም ሁለት እፍኝ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ሥሩን/ዘሩን
በማይነካበት ሁኔታ በጎኑ መጨመር፤ እና

• የዝናብ ችግር ከሌለ በስተቀር ሳሩ ከዋናው ሰብል አንድ ወር ቀድሞ ቢተከል/ቢዘራ በቂ
ቅጠል ስለሚኖረው ዋናው ሰብል እንደበቀለ ጥቃት ሳይደርስበት የእሳት እራቷን ሊስብ የሚችል
ኬሚካል ማምረት ይችላል፡፡

የዴስሞዲየም ተክል አዘራር/አተካከል
የዴስሞዲየም ዘር መጠን (seed rate) 1ኪ.ግ ለአንድ ሄክታር ወይም 50ሜ በ 50ሜ ለሆነ
የአባራሪና አጥማጅ ማሳ 0.25ኪ.ግ ሲሆን ማሳው ላይ በምንዘራበት ጊዜ ይህንኑ የዘር
መጠን ለዴስሞዲየም መስመሮች እኩል ማካፈል እና በአግባቡ ማዳረስ ያስፈልጋል፡፡
የዴስሞዲየም ዘር መጠን በጣም ትንንሽ በመሆኑ ሲዘራ ከአሸዋ ጋር በመቀላቀል ቢሆን
የአበቃቀሉን ሁኔታ ወጥ ያደርገዋል፡፡ የቅይጡ መጠን 3 እጅ አሸዋ እና 1 እጅ ዴስሞዲየም
ሲሆን ለዚህ ተብሎ በተዘጋጀው ከ1-2 ሴንቲ ሜትር ጥልቀት ያለው መስመር ላይ
የአሸዋውንና የዴስሞዲየሙን ዘር ቅይጥ በማንጠባጠብና በስሱ አፈር ለበስ በማድረግ
ይዘራል(ስዕል 10 እና ስዕል 11)

ማሳሰበያ፡- የሚተከለው የብራካርያ ሙላቶ II ሳር ሥር ግንጣይ በበሽታ
ያልተጠቃ፣ቢጫ ያልሆነ እና በጥሩ ሁኔታ የተያዘ መሆን አለበት
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ስዕል 10፡ የዴስሞዲየም ቦይ መስመር ሲዘጋጅ

የማዳበሪያ (DAP) መጠን 8ኪ.ግ ለአንድ ሄክታር ወይም 50ሜ በ 50ሜ ለሆነ
የአባራሪና አጥማጅ ማሳ 2ኪ.ግ ሲሆን ማሳው ላይ በምንጨምርበት ጊዜ ከዴስሞዲየም
ዘር ጋር እንዳይነካካ አድርጎ ከጎኑ መጨመር ያስፈልጋል፡፡

ስዕል 11 : የዴስሞዲየም ዘር ከአሸዋ ጋር ሲቀላቀል

 ዴስሞዲየም በሚዘራበት ወቅት በቂ እርጥበት ሊኖር ይገባል፤
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 የዴስሞዲየም ዘር አቅርቦት እጥረት ካለ፤ ሐረጉን መጠቀም ይቻላል፡፡ ሆኖም ሐረግን
በምንጠቀምበት ወቅት በቂ የአፈር እርጥበት መኖሩን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፤

 ለሐረግ ተከላ የምንጠቀመው ዴስሞዲየም ቢያንስ ሶስት አንጓዎች እና ስር የያዘ መሆን
ይኖርበታል፤

 ሐረግን በምናዘጋጅበት ጊዜ እንቡጦቹ ጉዳት እንዳናደርስባቸው መጠንቀቅ ይገባል፤ እና

 የተዘጋጀው ሐረግ በቦይ መስመሩ ላይ በምንተክልበት ጊዜ ሐረጎቹ በተመሳሳይ አቅጣጫ
መቀመጣቸውንና በስሩ አንጓ ላይ የሚገኙት ትናንሽ ተቀፅላ ስሮች በቦዩ ውስጥ
መቀመጣቸውን እና አፈር በአግባቡ መልበሳቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡ ይህን
በምናደርግበት ጊዜ በዴስሞዲየም ሐረጎች መካከል ምንም አይነት ክፍተት መተው
የለብንም ወይም አንዱ ሐረግ ከሌላው ሐረግ ጋር መያያዝ አለበት (ስዕል 12ን
ይመልከቱ)፡፡

ስዕል ፡ 12 የዴስሞዲየምን ሐረግ (desmodium vine) አተካከል

የዋና ሰብሎች አዘራር
ረጅም የእድገት ጊዜ ላላቸው የበቆሎ/ማሽላ ተክል ዝርያዎች አንዱ መስመር ከሌላው
መስመር በ75 ሳ.ሜ የሚርቅ ሲሆን ፈጥነው ለሚደርሱ የበቆሎ/ማሽላ ዝርያዎች
በመስመርና መስመር መካከል የሚኖረው ልዩነት 60 ሳ.ሜ ይሆናል፡፡ የበቆሎ/ማሽላ ዘርን
በሁለት የዴስሞዲየም መስመሮች መካከል ለመዝራት መስመር ማዘጋጀትና ለየሰብሎቹ
በምርምር በተወሰነላቸው ርቀት ጉድጓዶችን ማዘጋጀት፡፡ አንድ ቆርኪ ማዳበሪያ (DAP)
ወይም ሁለት እፍኝ በጥሩ ሁኔታ የተዘጋጀ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ወይም ፍግ በተዘጋጁት



16

በእያንዳንዱ ጉድጓድ ውስጥ መጨመር፤ እና በእያንዳንዱ ጉድጓድ ውስጥ 2 የበቆሎ/3-4
ማሽላ ዘሮችን ማስቀመጥ ፤ ከዚያም በመጀመሪያው አረማ ወቅት በአንድ ጉድጓድ አንድ
ተክል ብቻ በማስቀረት ሌሎቹን ማስወገድ፤
የአቀንጭራ አረም ችግር በሌለበት አካባቢ ዴስሞዲየምን በየሦስት ወይም በየአምስት
መስመር ማሽላ/በቆሎ መሀል በመትከል ቀሪዎቹን መስመሮች ሌሎች ጥራጥሬ ሰብሎችን
አሰባጥሮ መጠቀም ይቻላል፡፡

ስዕል 13፡ የፑሽ ፑል ቴክኖሎጂ ማሳ ላይ ከተተገበረ በኋላ

ክፍተቶችን መሙላት
የበቆሎ/ማሽላ ዘር በተዘራ ከ5 እስከ 10 ቀናት ውስጥ ይበቅላል፡ ነገር ግን የተዘሩት ዘሮች
ሁሉ ላይበቅሉ ይችላሉ፡፡ ስለዚህ ባልበቀሉት ዘሮች ቦታ ላይ ያለው ክፍተት በቡቃያ ደረጃ
እያለ ከተተካ ቀድመው ከበቀሉት ተክሎች ጋር እኩል መድረስ ይችላል፡፡

ክፍተቶችን በመሙላት ጊዜ መከተል ያለብን ቅደም ተከተል
• በመጀመሪያ በበቆሎ/ማሽላ መስመሮች ላይ ያልበቀሉ ዘሮችን በመለየት ባሉት ክፍት ቦታዎች

ላይ ተገቢ መጠን ያላቸውን ጉድጓዶች አዘጋጅቶ የተመጠነ የበቆሎ/የማሽላ ዘሮችን መዝራት፤
• ከዚያም በመጀመሪያው የአረም ወቅት አንዱን በማስቀረት ሌሎቹን ነቅሎ በመጣል ወይም ሌላ

ጉድጓዶች ላይ በመትከል ማሳሳት፤ እና
• ክፍተቶችን በምንሞላበት ጊዜ ማዳበሪያ መጨመር አያስፈልግም

የአረም ቁጥጥር
 የአባራሪና አጥማጅ ቴክኖሎጂ ማሳ ውጤታማ እንዲሆን ከተፈለገ ማንኛውንም አረሞችን

በወቅቱ እና በተገቢው ሁኔታ ማረም ያስፈልጋል፣
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 ማሽላው/በቆሎው ከበቀለ ከ3-4 ሳምንታት ባሉት ቀናት ውስጥ የመጀመሪያው አረማ
እንዲሁም ከ5-6 ሳምንታት ባሉት ቀናት ውስጥ ሁለተኛ አረማ ሲሆን፤በነዚህም ጊዜያት
አረሞችን በሚገባ በእጅ መንቀልና መኮትኮት ያስፈልጋል፤

 በዴስሞዲየሙና ሳሩ ውስጥ የበቀሉ አረሞች ካሉ በተመሳሳይ ሁኔታ መታረም ይኖርባቸዋል፤
 በመጀመሪያው አረማ ጊዜ አረምን እና ዴስሞዲየምን መለየት አስቸጋሪ ስለሆነ የዴስሞዲየም

መስመር ሲታረም ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባናል፡፡ ዴስሞዲየምን ከሌሎች አረሞች
በጥንቃቄ መለየት ያስፈልጋል (ስዕል 14-16 )፤

 የዴስሞዲየም መስመር አረም በእጅ መታረም ሲኖርበት ፤ በዴስሞዲየም እና ማሽላ/በቆሎ
መስመር መካከል ያለው ቦታ ግን መኮትኮት ይችላል ፤

 በተቻለ መጠን ማሳውን ከማንኛውም አረሞች ነፃ ማድረግ፤ እና
 በሁለ ኛውና በተከታ ይ የሰብል ዘመን ዴስሞዲየሙ ዋናውን ሰብ በመውረር

እንዳያቀጭጨው የቅርብ ክትትል በማድረግ አስፈላጊ በሆነበት ጊዜ ሁሉ ከጎንና ጎን
መከርከም፡፡

ስዕል 14፡ ከበቀለ 1 ሣምንት የሞላው ዴስሞዲየም (ብራማ ቅጠል በግራ

እና (አረንጓዴ ቅጠል በቀኝ
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ስዕል 15 ፡ ከበቀለ 3 ሣምንት የሞላው ብራማ ቅጠል ዴስሞዲየም በግራ እና
አረንጓዴ ቅጠል ዴስሞዲየም በቀኝ

ስዕል 16፡ 5 ሣምንት የሞላው ዴስሞዲየም (ብራማ ቅጠል በግራ እና
አረንጓዴ ቅጠል በቀኝ)
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ስዕል 17 ፡ የመጀመሪያ አረማ ዴስሞዲየም ሲታረም(ሀ) እና በቆሎ/ማሽላ ና ዴስሞዲየም
መሀል ሲታረም (ለ)

የዴስሞዲየም እና ብራካርያ/ዝሆን ሳር አያያዝ እና
አጠቃቀም

ብራካርያ/ዝሆን ሳር አያያዝ
ሳሩ ከተተከለ ከ3 ወር በኋላ ወይም 1-1.5 ሜትር ቁመት ሲደርስ አጭዶ መጠቀም
ይቻላል፡፡ የመጀመሪያ አጨዳ ከውስጠኛው መስመር ከተከናወነ በኋላ፣ ሁለተኛ አጨዳ
ከመካከለኛው መስመር ቀጥሎም ሶስተኛው አጨዳ ከውጪኛው መስመር መሆን ይችላል፤
ይህም ሁኔታ መጀመሪያ ለታጨደው መስመር በድጋሚ እንዲያድግ በቂ ጊዜ ተሰጥቶት
መከናወን ይገባዋል (ስዕል 18)፡፡ የውስጠኛው መስመር በድጋሚ 1-1.5 ሜትር ቁመት
ሲደርስ ለሁለተኛ ጊዜ ማጨድ ይቻላል ነገር ግን ሌላ ቁመቱ 1-1.5 ሜትር የሆነ የሳር
መስመር ሊኖር ይገባል (የመሃለኛው ወይም የውጨኛው መስመር ሊሆን ይችላል)፡፡ ይህም
የሚሆንበት ዋነኛ ምክንያት በማንኛው ጊዜ ቁመቱ 1-1.5 ሜትር የሆነ የሳር መስመር የአገዳ
ቆርቁር ተባይን ለመሳብ መኖር ስላለበት ነው፡፡ በምናጭድበት ጊዜ እጅግ በጣም ወደ
መሬት ዝቅ ብለን ሳይሆን ከመሬት 10 .ሜ ከፍ ብለን መሆን አለበት ይህም ሳሩ ከታጨደ
በኋላ ፈጥኖ እንዲያቆጠቁጥ እና እንዲያድግ ይረዳዋል
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ስዕል 18፡ የብራካርያ/ዝሆን ሳር አስተጫጨድ

የዴስሞዲየም አያያዝ
ሰብሉ (በቆሎ ወይም ማሽላ) ደርሶ ከተሰበሰበ በኋላ ዴስሞዲየሙን አጭዶ በቀጥታ
ለእንስሳት መኖነት ማዋል ወይም ዴስሞዲየሙ ዘር እንዲያፈራ በመተው እና ዘር
ከተሰበሰበለት በኋላ አጭዶ ለመኖነት መጠቀም ይቻላል፡፡ በተለይ ሰብሉ በሚሰበሰብበት
ጊዜ ዴስሞዲየሙ አበባ ወይም ዘር መያዣ እድገት ደረጃ ላይ ከሆነ ሁለተኛውን አማራጭ
መጠቀም አዋጭ ነው ምክንያቱም ከእንስሳት መኖነት ጥቅም በተጨማሪ ከዘር ሽያጭ
ተጨማሪ ገቢ ያስገኛል፡፡

ስዕል 19፡ ዴስሞዲየምን አጭዶ በቀጥታ ለእንስሳት መኖነት ማዋል (በግራ) ወይም ለዘር ማቆየት
(በቀኝ)
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ዴስሞዲየምን ለመኖ በምናጭድበት ወቅት ሁል ጊዜ የዴስሞዲየሙን ሐረግ ከመሬት
6ሴ.ሜ ከፍ ብለን መቁረጥ አለብን፤ ይህም ተክሉ ከታጨደ በኋላ ፈጥኖ
እንዲያቆጠቁጥና እንዲያድግ ይረዳዋል
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የዴስሞዲየም እና ብራካርያ/ዝሆን ሳር አጠቃቀም
ዴስሞዲየም እና ብራካርያ/ዝሆን ሳርን ለሚፈለገው እንስሳት በሚቀርብበት ጊዜ ሁሉ
መከርተፍ (ከታች በስዕል 20 ላይ እንደተመለከተው) እና ከሌሎች በተመሳሳይ መንገድ
የተዘጋጁ የመኖ ሰብሎች ጋር በደንብ መደባለቅ አስፈላጊ ነው፡፡ ዴስሞዲየምን እና
ብራካርያ/ዝሆን ሳር በሚደባለቅበት ጊዜ 1 እጅ ዴስሞዲየም ፡ 3 እጅ ሳር እና/ወይም ሌሎች
የመኖ ሰብሎች (ለምሳሌ የበቆሎ/ማሽላ አገዳ) መሆን አለበት፡፡

ስዕል 20፡ በደንብ የተከረተፈ የብራካርያ ሳር

የክረምቱ ወቅት ጥሩ ከሆነ በየቀኑ ለእንስሳቱ የሚያስፈልገውን የዴስሞዲየም እና የሳር መጠን
እያጨዱ መመገብ ይቻላል፡፤ የተረፈውን ደግሞ አጭዶ በድርቆሽ መልክ በማስቀመጥ
የመኖ አቅርቦት እጥረት በሚያጋጥምባቸው ወቅቶች፤ በተለይ በረዥሙ የበጋ ወቅት፤
በድርቆሽ መልክ የተቀመጠውን ዴስሞዲየም፤ ሳር እና የማሽላ/በቆሎ አገዳን በደንብ
በመከርተፍ እና በመደባለቅ ለእንስሳቱ ማቅረብ ይቻላል፡፡
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ስዕል 21፡ የድርቆሽ አዘገጃጃት ስዕላዊ መግለጫ፡

እነዚህ የመኖ ዝርያዎች በንጥረ ነገር ይዞታቸውም ሆነ በምርታማነታቸው ከፍተኛ
በመሆናቸው ለተመረጡ እና ምርት እየሰጡ ላሉ እንስሳት ብቻ መሰጠት አለባቸው፡፡
ለጥጆች ፤ ለሚታለቡ ላሞች እና ፍየሎች እንዲሁም ለታመሙ እንስሳት ቅድሚያ መስጠት

በምንም አይነት ሁኔታ እንስሳቱን የአባራሪ እና አጥማጅ ቴክኖሎጂ ማሳ (Push-pull field)
ላይ ወስደን እንዲግጡ ማድረግ የለብንም
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የአባራሪና አጥማጅ ቴክኖሎጂ ማሳን ለተከታታይ
ዓመታት ማስቀጠል

የማሳ ዝግጅት
 የበቆሎውን/የማሽላውን መትከያ መስመር በተገቢው ሁኔታ ማፅዳት፣ መቆፈርና ማለስለስ፤

 በዴስሞዲየም መስመሮች መካከል የታሰበውን ሰብል (ማሽላ/በቆሎ) መዝራት፤

 ለአካባቢው በተወሰነው የሰብሉ ማዳበሪያ ፍላጎት መጠን ኬሚካል ማዳበሪያ ወይም
በአግባቡ የተዘጋጀ የተፈጥሮ ማዳበሪያ መጠቀም፤

 ዴስሞዲየሙ ዋናውን ሰብል በመውረር እንዳያቀጭጨው ከጎንና ጎን በመከርከም መቆጣጠር፤

 ማ ላው/በቆ ው ከበቀለ በኋላ ማሳ ት፤ እንደአስፈላጊነቱ ዩሪያ(urea) ማዳበሪያ ወይም
የተፈጥሮ ማዳበሪያ መጨመር፡፡ ስዕል 22 ይመልከቱ

ስዕል 22፡ በአግባቡ ለስልሶ ለተከላ የተዘጋጀ የአባራሪና አጥማጅ ቴክኖሎጂ ማሳ

የዴስሞዲየም እና ብራካርያ/ዝሆን ሳር አያያዝ እና አጠቃቀም (በሁለተኛው
ዓመት እና ቀጣዮቹ የሰብል ወቅት)

ብራካርያ/ዝሆን ሳር አያያዝ
በእነዚህ ወቅቶች ናፒየርን/ብራካርያን የክረምቱ ዝናብ ከጀመረ ከ6-8 ሳምንታት በኋል
እያጨዱ ለእንስሳቶች መመገብ ያቻላል:: በሚታጨድብት ጊዜ፤ ከውስጠኛው መስመር
መጀመር ከዛም የመሃከለኛው መስመር፤ በመጨረሻ የውጨኛውን መስመር በቅደም
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ተከተላቸው መሰረት መሆን አለበት፡፡ የውጨኛው መስመር ከመታጨዱ በፊት፤
በመጀመሪያ የታጨደው የውስጠኛው መስመር እንዲያድግ በቂ ጊዜ ሊሰጠው ይገባል፡፡

የዴስሞዲየም አያያዝ
ከሁለተኛው ክርከማ (ሰብሉ ከበቀለ 5-6 ሳምንታት) በኋላ፤ ማሽላው/በቆሎው
እስኪሰበሰብ ድረስ ዴስሞዲየሙ እንዲያድግ መተው አለበት፡፡ ሌሎች የአየያዝ ዘዴዎች
በሙሉ ከመጀመሪያው የሰብል ወቅት ጋር ተመሳሳይ ናቸው፡፡

የዴስሞዲየም እና ብራካርያ/ዝሆን ሳር አጠቃቀም
የአጠቃቀም ዘዴዎች በሙሉ ከመጀመሪያው የሰብል ወቅት ጋር ተመሳሳይ ናቸው፡፡

ስዕል 23፡ በየቀኑ ለእንስሳቱ የሚያስፈልገውን የዴስሞዲየም እና የሳር መጠን እያጨዱ እና
እየከረተፉ በቀጥታ መመገብ

የአባራሪና አጥማጅ ማሳ በጥሩ ሁኔታ ከተያዘ ከ 5 ዓመት በላይ የሚፈለገውን ጥቅም
ይሰጣል፡፡
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የአባራሪና አጥማጅ ማሳ ላይ ሊደረጉ የማይገቡ ነገሮች

 በመጀመሪያ ወይም ቴክኖሎጂው ለመጀመሪ በሚተገበርበት አመት ዴስሞዲየሙ መታጨድ
ወይም መከርከም የለበትም

 ማንኛውም አይነት እንስሳት በየትኛውም ወቅት የአባራሪና አጥማጅ ማሳውን እንዳይግጡት፤
ምክንያቱም እንስሳቶች ዴስሞዲየሙ እና ሳሩን ያጠፉታል፤

 በዴስሞዲየም ሰብል እና በብራካርያ/ዝሆን ሳር መስመር መሃል ምንም አይነት ሰብል
አይዘራም፤

 ምንም አይነት እፅዋት ከብራካርያው/ዝሆን ሳር ጋር አብሮ አይተከለም፤

 በሁለተኛው እና ቀጣዮቹ የእርሻ ወቅቶች ማሽላው/በቆሎው 6 ሳምንት እስኪሞላው ድረስ
ዴስሞዲየሙ የማሽላውን/የበቆሎውን መስመር እንዳይወር መቆጣጠር ያስፈልጋል፤ ይህም
ዴስሞዲየሙ ማሽላውን ወይም በቆሎውን እንዳይሻማው ያስችላል፤

 ሶስቱም የሣር መስመሮች በፍጹም በአንድ ግዜ አይታጨዱም፤

 የብራካርያ/ዝሆን ሳር በፍጹም ከ1.5 ሜትር በላይ እንዲያድግ አይፈቀድም ፡፤ ከ1.5 ሜትር
በላይ ካደገ የአገዳ ቆርቁርን እሳትራት የመሳብ አቅሙ ይቀንሳል እንዲሁም ጠንካራ እና ሻካራ
ስለሚሆን የመኖነት ጥራቱ ይቀንሳል፤

 በሁለተኛው እና ቀጣዮቹ የሰብል ወቅቶች የዴስሞዲየሙን መስመር አይረሱት፤ ምክንያቱም
በድጋሚ ዴስሞዲየምን መዝራት ወጪው ከፍተኛ በመሆኑና አንዴ የተተከለ ዴስሞዲየም ከ5
ዓመት በላይ መቆየት ስለሚችል ነው፡፡
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የአባራሪና አጥማጅ ሰርቶ ማሳያ በሚተገበርበት ወቅት
የሚወሰዱ መረጃዎች

 ከዘንድሮ በፊት የነበረው የመሬቱ ታሪክ (ቢያንስ የዓመት ወይም ከዚያ በላይ)፤

 የመሬት ዝግጅት ደረጃ (ከበቂ በታች፣ በቂ፣ በጣም ጥሩ)፤
 የመሬቱ መጠን (ስፋት፣ ርዝመት)፤

 የተከላ ቀን እና በእለቱ የነበረው የአፈሩ እርጥበት ሁኔታ፤

 የአፈር ናሙና ከተከላ እና ማዳበሪያ በፊት እና ሰብል ከተሰበሰበ በኋላ የናይትሮጂን እና
ካርቦን መጠን በላቦራቶሪ ማሰራት፤

 ከተማሳሳይ ቦታ ላይ አቀንጭራው ከበቀለበት ጊዜ ጀምሮ በየወሩ አዲስ የሚበቅሉ
አቀንጭራዎችን መቁጠር እንዲሁም በተመሳሳይ ሁኔታ በአገዳ ቆርቁር ተባይ ጥቃት
የደረሰባቸውን ተክሎችንም መቁጠር

 የአርሶ አደር ስም፣ቀ/ገ/ማ፣ልዩ የሰፈር ስም፣መረጃውን የመዘገበው የልማት ሠራተኛ ስም፤
 የዋናው ሰብል ዝሪያ ስም፣

 እያንዳንዱ ሰብል የበቀለበትን ቀን (ከ50 እጅ በላይ ከታየ ያ ቀን ይመዘገባል)፤

 አረም የታረመበት ቀን፣ ኩትኩዋቶ እና ማዳበሪያ የተደረገበት ቀን ፤

 አበባ ያወጣበት ቀን፤

 ምርት የተሰበሰበበት ቀን፤ እና
 የምርት መጠን




