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የተሻሻሉ የወተት ላም ዝርያ ዓይነቶች

ሆልስቲን ፍሬዥያን ጀርሲ 

የማሳ የተሻሻሉ የወተት ላም ዝርያ ባሕርያት 

 � ሆልሰቲን ፍሬዥያን ከፍተኛ የወተት ምርት ይሰጣሉ፣ ነገር ግን የቅቤ መጠናቸዉ አነስተኛ 
ነዉ፣

 � የጀርሲ የወተት ምርት ከሆልስቲን ፍሬዥያን ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ ሲሆን የወተቱ የቅባት 
መጠን ከፍተኛ ነዉ፣

 � የተሻሻሉ የወተት ላም ዝርያ ባሕርያት 

 � ሆልሰቲን ፍሬዥያን ከፍተኛ የወተት ምርት ይሰጣሉ፣ ነገር ግን የቅቤ መጠናቸዉ አነስተኛ 
ነዉ፣

 � የጀርሲ የወተት ምርት ከሆልስቲን ፍሬዥያን ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ ሲሆን የወተቱ የቅባት 
መጠን ከፍተኛ ነዉ፣

የተሻሻሉ ወተት ላሞች አካላዊ ቅርጽ 

 � አንገታቸዉ ቀጠን ብሎ ዳሌያቸው ሰፋ ያለ ነዉ፡ 

 � ትልቅ ግት ይኖራቸዋል፣ 

 � ሆዳቸው ሰፋ ያለ ነዉ፣ 

 � ገራም ናቸዉ፣
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2 የተሻሻለ የወተት ላም እርባታ ጥቅም

የተመጣጠነ ምግብ ምንጭ የገቢ ምንጭ 

የተሻሻሉ የወተት ላሞች ያላቸዉ ጠቀሜታ 

 � ወተት ለሰው ልጅ አካላዊ እና አዕምሮ ዕድገትና ጥንካሬ አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን 
የያዘ በመሆኑ ለምግብነት ጠቃሚ ነዉ፣ 

 � ከሕጻናት እስከ አዛዉንት ለሚገኙ ሁሉ ከፍተኛ ጥቅም አለዉ፣ 

 � የገቢ መጠንን ይጨምራል፣ 

 � ለብዙ የአገራችን ከብቶች የሚወጣዉን የጉልበት ወጪን እና 

 � የአካባቢ ጉዳት ይቀንሳሉ፣
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3 ለተሻሻለ የወተት ላም እርባታ የሚያስፈልጉ

መሠረታዊ ነገሮች 

የተሻሻለ የወተት ላም ዝርያ የከብት መጠለያ 

የእንስሳት መኖ የሰዉ ጉልበት 

ተጨማሪ አስፈላጊ ግብዓቶች 

 � የዉሃ አቅርቦት፣ 

 � የጤና አገልግሎት፣
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4 የኮርማ ፍላጎት መለያ ምልክቶች

በሌላ ከብት ላይ መዉጣት የብልት ማበጥ 

ከብቶች ሲወጡባቸዉ ዝም ማለት ከብልታቸዉ ፈሳሽ መዉጣት 

ተጨማሪ የኮርማ ፍላጎት መለያ መንገዶች

 � መጮህ 

 � የምግብና ዉሃ ፍላጎት መቀነስ፣ 

 � የወተት ምርት መቀነስ፣

እነዚህ ምልክቶች እንደታዩ ወዲያዉ ለአዳቃይ ባለሞያ ማማከር፣ 
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5 የመኖ ምንጮች

የተሻሻለ መኖ ዝርያ 

የተፈጥሮ ግጦሽ 

የኢንዱስትሪ ተረፈ ምርት 

የሰብል ተረፈ ምርት 

የመኖ ምንጮች 

 � ሰብል ተረፈ ምርት (ድርቆሽ፣ ገለባ፣ አገዳ፣ ባጋዝ፣ የብርዕና የአገዳ እህሎች) 

 � የተሻሻሉ የመኖ ዝርያዎች (ሮደስ፣ ዝሆኔ፣ ዴሾ፣ ዴዝሞዲየም፣ የላም አተር) 

 � የተፈጥሮ ግጦሽ 

 � የፋብሪካዎች ተረፈ ምርት (ሞላሰስ፣ ፍሩሽካ ፍሩሽኬሎ፣ ፋጉሎ)
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6 የተሻሻለ መኖ አጠቃቀም

የመኖ ማጨጃ/መሰብሰቢያ የዕድገት ደረጃ

 � የቅጠላ ቅጠል ዝርያዎች የማሣዉ ግማሽ አበባ ሲያብብ፣ 

 � ሲናር አይነት ዝርያዎች ፍሬ መያዝ ሲጀምሩ፣ 

 � ዝሆኔ ሣር፡ ቁመታቸዉ ከአንድ ሜትር በላይ ሲሆን፣ 

 � የቅንጠባ ዛፍ መኖዎች ቁመታቸዉ ከአንድ ሜትር ከፍ ሲል መቁረጥና ለመኖነት 
ማዋል ያስፈልጋል፡፡

ትሪሉሰርን 

መኖ ጓያ 

ሲናር

ሮደስ 



7

7 መኖ ማቆያ ዘዴዎች

በአግባቡ የተዘጋጀና የተከመረ ድርቆሽ ገፈራ 

የድርቆሽ አዘገጃጀት

 � ድርቆሹ አበባ ከማበቡ በፊት 
መታጨድ አለበት፣ 

 � ድርቆሽ ዝግጅት በዝናባማ ወቅት 
መከናወን የለበትም፣ 

 � ድርቆሹ ከ1-3 ቀን መድረቅ አለበት፣ 

 � ቶሎ ቶሎ በማገላበጥ ሻጋታ 
እንዳይፈጠር ማድረግ፣ 

 � ከደረቀ በኋላ ዝናብ እንዳይገባ 
በማድረግ መከመር፣

የገፈራ አዘገጃጀት

 � የተዘጋጀ ተክል (ሣር፣ በቆሎ፣ ዝሆኔ 
ሣር፣ ሲናር፣) 

 � ተክሉን በትንንሹ መቀረጣጠፍ

 � ሞላሰስና ዉሃ ማርከፍክፍ 

 � ለአንድ ጆንያ የሣር መኖ እስከ 1 
ሊትር ሞላሰስና 2-3 እጅ በሚሆን ዉሃ 
መደባለቅ 

 � የተደባለቀዉን በጥቁር ፕላስቲክ 
ማስገባትና መጠቅጠቅ፣ 

 � ገፈራዉ ከ 21 ቀን በኋላ ተብላልቶ 
ለምግብነት ይደርሳል፡፡
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8 ምጥን መኖ

የምጥን መኖ አመጋገብ 

 � ምጥን መኖ ለከብቶች ከመመገባችን በፊት ሣር/ድርቆሽ 
መመገብ፣ 

 � በአንድ ጊዜ በብዛት ከመስጠት ሁለት ጊዜ ከፋፍሎ መስጠት፣ 

 � ምጥን መኖ ላይ ሌላ ተጨማሪ መኖ (ፉርሽካ) መጨመር 
አያስፈልግም፣ 

 � እንደ ወተት ምርታቸዉ መጠን መሠረት የምጥን መኖ መጠንን 
ከፍ በማድረግ መስጠት 
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9 የታላቢ ላም እና ጊደር አመጋገብ

ታላቢ ላም ጊደር 

የታላቢ ላም አመጋገብ 

 � መደበኛ ቀለብ 3 ኪ/ግ 
የተመጣጠነ መኖ፣ 

 � 7 ኪ/ግ ድርቆሽ መስጠት፣ 

 � ተጨማሪ በአንድ ሊትር ወተት 
ግማሽ ኪ/ግ የተመጣጠነ መኖ፣ 
ሣርና ቅጠላ ቅጠል እስኪጠግቡ 
መስጠት፣ 

 � በሁሉም የታላቢ ጊዜያት 
ዉሃ በበቂ መጠን መስጠት 
ያስፈልጋል፡፡

የጊደር አመጋገብ

 � የክብደታቸዉን 3 በመቶ 
መመገብ፣ ከዚህም ዉስጥ 30 
ከመቶ ምጥን መኖ እንዲሁም 
70 በመቶ ሣርና ድርቆሽ 
መመገብ፣ 

 � ዕድገታቸዉ ያልጨረሱ 
ጊደሮች/ላሞች በአንደኛና 
በሁለተኛ ወሊድ አለባ ወቅት 
ለራሳቸዉ ዕድገት የሚሆን 
ተጨማሪ መኖ መስጠት 
ያስፈልጋል፡፡ 

 � ጊደሮቹ በወቅቱ ለጥቂ 
እንዲደርሱ ያደርጋቸዋል፣
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10 ጥጃ እንደተወለደ የሚደረግ ክብካቤ

እንደተወለደ ላሟ እንድትልሰዉ ማድረግ እንገር እንዲጠጣ ማለማመድ 

ለጥጃ የሚደረግ ክብካቤ  

 � ጥጃ እንደተወለደ አፉና አፍንጫው አካባቢ ወዲያው ማጽዳት፣

 � የአተነፋፈስ ስርዓቱን ለማሻሻል ለተወሰነ ደቂቃ እግሩን ይዞ ከላይ ወደታች 
መዘቅዘቅ፣ 

 � ላሚቷ እንድትልሰው ማድረግ፣ ለመላስ ፈቃደኛ ካልሆነች በደረቅ ጨርቅ አካላቱን 
ማጽዳት፣ 

 � ጥጃ እንደተወለደ እንገር ማጠጣት፣ 

 � ለሁለት ሣምንት ወተት ብቻ እንዲጠጣ ማድረግ፣ 

 � ከሁለት ሣምንት በኋላ ለሦስት ወራት ወተት፣ የተመጣጠነ መኖ እና እስከቻለ ድረስ 
አረንጓዴ ሣር መስጠት፣ 

 � ለጥጃዉ ማረፊያ ቦታ ሣር በመጎዝጎዝ ማዘጋጀት፡፡
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11 የወተት ላም ማደሪያ አሠራር

የማደሪያ አሠራር  

 � የአንድ ላም ማደሪያ ቦታ (ስፋቱ 1.2 ሜ X ርዝመቱ 
2.1 ሜትር) 

 � ለመመገቢያና ለውሃ ማጠጫ በአንድ ላም ርዝመቱ 
0.6፣ ስፋቱ 0.6፣ ጥልቀቱ 0.5 በሜትር መሆን 
አለበት፣ 

 � ጥልቀቱ 0.4 በሜትር፣ 

 � ለጊደርና ለጥጃ መመገቢያ፡- ርዝመቱ 0.6፣ ስፋቱ 
0.4፣ ጥልቀቱ 0.2 በሜትር፣ 

 � መኖ፣ዉሃ እና ንጽህና ለመጠበቅ የሚያስፈልግ መንገድ 
0.5 ሜትር ስፋት ያለውና ፍሳሽ ለማስወገድ ቀላልና 
ተደፋታማ የሆነ፣ 

 � በሞቃት አካባቢ ጣሪያዉን ከፍ ማድረግና፣ በቀዝቃዛ 
አካባቢዎች ዝቅ ማድረግ 

 � ዓየር እንዲዘዋወር ከላይ ክፍት ማድረግና በሽቦ 
መሸፈን፣
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12 የወተት ከብትን የሚያጠቁ በሽታዎች

ምልክቶቹም

 � የአይናቸው መደብዘዝ እና ወደ ውሰጥ መጎድጎድ፤ መድከም፤ የሙቀት መጠን መጨመር፤ 
ጥጃው ቢጫማ ወይም ነጣ ያለ ተቅማጥ ማሳየት ናቸው፡፡ 

መንስኤዎቹ 

 � እትብታቸው ንጹህ ባልሆነ ሁኔታ ሲቆረጥ ሊገባ ይችላል፣ 

 � የቆየ ወተት መጠጣትና ጥጃው በአንድ ጊዜ ብዙ ወተት በሚጠባበት ወቅት፣ 

መከላከያው፤ 

 � እንደተወለዱ በበቂ መጠን እንገር ማጠጣት፤ 

 � ለሁለት ሳምንት ጥጃውን ሳይበዛ መጠነኛ ወተት መመገብ፣ 

 � የጥጃው በረት ንጹህ፣ ነፋሻማና ለብርድ የማያጋልጥ እንዲሆን አድርጎ ማዘጋጀት፣ 

ህክምና 

 � የታመሙትን ከጤነኞቹ መለየት፣ ወተት መመገብ ማቆም፣ የፈላ ንጹህ ውሃ በ24 ሰዓት 
ውስጥ ከ 2-3 ጊዜ መስጠት፣ 

 � በሁለተኛውና ሶስተኛው ቀን ወተትን ከውሀና ከስኳር ጋር ቀላቅሎ መስጠት፤

የጥጃ ተቅማጥ 
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12 የወተት ከብትን የሚያጠቁ በሽታዎች

የበሽታዉ ምልክቶች  

 � የጡት ማበጥ፣ ጡት በእጅ ሲነካ መሞቅ፣ የህመም ስሜትና መቅላት፣ 

መከላከያ ዘዴዎች 

 � የጡት በሽታ ምልክት የታየባቸውን እና የነጠፉ ላሞችን በወቅቱ ማከም፤ 

 � ከአለባ በፊት ሞቅ ባለ ውሃ ጡቷን ማጠብና በፎጣ ማደራረቅ፤ 

 � ከአለባ በኃላ እያንዳንዱን ጡት ኬሚካል በመጠቀም የጡቱን ደህንነት መጠበቅ፤

 � ጋጣቸውንና የመኝታ ቦታቸውን በየጊዜው 

 � ከጡት በሽታ አጋላጭ ከሆኑ የግጦሽ ቦታ ነጻ ማድረግ፤ ማጽዳት፤

የጡት በሽታ 
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12 የወተት ከብትን የሚያጠቁ በሽታዎች

ካልሲየም በደም ዉስጥ በድንገት ማነስ 

በሽታዉ የሚከሰተዉ  

 �  በወለዱ ከ2-3 ቀናት ዉስጥ ምልክቱ ይታያል፣ 

 � ብዙ ወተት የሚሰጡ፣ የዉጭ ዝርያ ያላቸዉና ብዙ እድሜ የቆዩ ላሞች በብዛት ይጠቃሉ 

ምልክቶች 

 � በቀላሉ መበርገግ፣ የጡንቻ መንቀጥቀጥና ሚዛን የመጠበቅ ችግር፣ በደረት መተኛት፣ ዓይን 
ማጉረጥረጥና ማፍጠጥ፣ ፣ እግር፣ ጆሮ እና ጅራት መቀዝቀዝ፣ ልብ በፍጥነት መምታት፣ 

 � በመጨረሻም ይሞታሉ፡፡ 

መከላከያ እና የህክምና ዘዴ 

 � አረንጓዴ ሣርና ቅጠላ ቅጠል መመገብ 

 � ካልሲየም ማዕድን በመመኖ ዉስጥ በመጨመር መስጠት፣ 

 � ወደ ህክምና ጣቢያ መዉሰድ ከዚያ መድሐኒት እንደተሰጣቸዉ ወዲያውኑ በፍጥነት 
ይነቃሉ፡፡
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የዉርጃ በሽታ

የበሽታው ምልክቶች

 � የእንግዴ ልጅ ሳይወጣ መዘግየት፤ የመገጣጠሚያ ማበጥ፣

የሚያስከትለው ጉዳት

 � የጥጃ ሞት፣ የወተት ምርት ማጣት፣ ጥጃ የማግኛ ጊዜ መራዘም፣ 
የማርገዝ ዕድላቸዉ አነስተኛ መሆንና ለተደጋጋሚ ጥቂ የሚወጣ ወጪ 
መጨመር፣

የበሽታው መከላከያና መቆጣጠሪያ መንገዶች

 � በሽታው ያለባቸውን እንስሳት በምርመራ ማረጋገጥና ማስወገድ፣

የእንግዴ ልጅ ዘግይቶ 

መዉጣት 

ሌሎች ከብቶች የንግዴ 
ልጅን ሲበሉ የእግር መገጣጠሚያ ማበጥ 

ጥጃ ሞቶ መወለድ

12 የወተት ከብትን የሚያጠቁ በሽታዎች
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የዉስጥና የዉጭ ጥገኛ ትላትሎች

መዥገር የከብት ቅማል

የኮሶ ትል የወስፋት ትል

መከላከያ ፡-
 � ከብቶችን ረግረጋማ ባልሆነ ቦታ እያፈራረቁ 
ማስጋጥ፣

 � በረትን በየጊዜዉ ማጽዳት፣
 � ተከታታይ ህክምና ማድረግ

ውጫዊ ጥገኛ ትላትሎች
 � መዥገር፣ ዝንብ፣ ቁንጫ፣ የከብት ቅማል ወዘተ
 � የወተት ከብቶችን እስከ ሞት የሚያደርሱ ናቸው፣

ህክምናና መከላከያ መንገድ
 � የእጅ መርጫ በመጠቀም ርጭት ማድረግና ማከም 
ይቻላል፣

የውስጥ ጥገኛ ትላትሎች
 � የኮሶ፣ የወስፋት እና የጉበት 
ትሎች ሲሆኑ በግጦሽ ቦታ 
ከአዛባ ውስጥ በሚወጡ 
እንቁላሎች በከብቶች ውስጥ 
ይራባሉ፣

ምልክቶቹ
 � መድከም፤ የመኖ ፍላጎት 
ማጣት፤ ተቅማጥ፤ የማሳልና 
የትንፋሽ መጨመር፤ 
የጸጉራቸው መቆምና መድረቅ

12 የወተት ከብትን የሚያጠቁ በሽታዎች
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13 ንጽህናው የተጠበቀ ወተት አመራረት

የላሟን የኋላ እግሮች በገመድ 

ማሰር

ግትና ጡቶችን 

ማጽዳት

ማለብ

ከአለባ በፊት እጁን በዉሃናበዉሃ 

መታጠብ

 � ከአሉሚየም፣ የማይዝጉ ዕቃዎች ወይም ለምግብ መያዣ 
ተስማሚ በሆነ ፕላስቲክ ከተሠሩና ለማፅዳት በሚመቹ ዕቃዎች 
ብቻ መያዝ ያስፈልጋል፣

 � የወተት ዕቃዎች ለወተት መያዣነት ብቻ ሊውሉ ይገባል፣
 � ሻካራ፣ ስንጥቅና የዕቃዎች መሆን የለባቸውም፣
 � ከዚህ በፊት ለዘይት፣ ኬሚካልና ሣሙና መያዣነት የዋሉ 
ዕቃዎችን መጠቀም ወተቱን ይበክለዋል፣
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የወተት ማቆያ ዕቃ ጽዳትና አያያዝ 
ሂደት

14

የወተት ዕቃን በአግባቡ 

ማጽዳት

በቀዝቃዛ ዉሃ ዉስጥ 

/ፍሪጅ/
የወተት መያዣ 

ዕቃዎች

የወተት ዕቃ ፅዳት አጠባበቅ ቅደም ተከተል
 � የፈላ ዉሃ ዉስጥ መዘፍዘፍና በውሃ ማለቅለቅ፣
 � ዘቅዝቆ በማንጠፍጠፍ ማድረቅ፣
 � በደረቀዉ ዕቃ ላይ ለሚቀጥለዉ ጊዜ ለአለባ 
መጠቀም፣

 � የታለበዉን ወተት ከነመያዣዉ በቀዝቃዛ ዉሃ 
መንከር /ፍሪጅ/ ዉስጥ ማቆየት፣


