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1

1. መግቢያ
የትምህርት ክፍሉ ዓላማዎች

መሠረታዊ ትርጓሜ

�� ወተት (milk)፡- የተለያዩ የንጥረ ነገር ክምችትን የያዘ፤ የተሟላና 
ለሚመረትበት ዝርያ በቂና የተመጣጠን ምግብ የሚሆን፤ አዲስ 
ለተወለዱና ለሚያድጉ አስፈላጊ የምግብ ይዘት ያለው በሴት 
አጥቢ እንስሳት የሚመረት ነጭ ፈሳሽ የምግብ አይነት ነው። 

�� የተሻሻሉ ዝርያዎች /Improved breed/፡- ማለት ወተትና 
በስጋ ምርት በመስጠት ከታወቁ የውጪ ዝርያ ላሞች ወይም 
የውጪ ዝርያ የደም መጠን ያላቸው ዲቃላ (cross breed) 
ከብቶች ማለት ነው

1.1 የዝርያ ማሻሻያ ስልት 
�� በሃገራችን ከሀገረሰብ የወተት ከብት ዝርያ የሚገኝ ወተት በቀን 

ከ1.2 ሊትር የማይበልጥ ነው።

�� የአንድ ሰው ዓመታዊ አማካይ የወተት ፍጆታም በሀገራችን 19 
ሊትር ሲሆን በአፍሪካ ከሀራ በታች 30 ሊትር እና በዓለም እስከ 
75 ሊትር ይደርሳል። 

በዚህ የትምህርት ክፍል ሴትና ወንድ የቀበሌ ልማት ሠራተኞች፡-

 � የተሻሻሉ የወተት ላሞች እርባታ ጥቅም እና የአረባብ ዘዴ 
ያብራራሉ፣

 � ለወተት ምርት ዕድገት ማነቆ የሆኑ ጉዳዮችን እና ምቹ ሁኔታዎችን 
መዘርዘር ይችላሉ፡፡



2

የተሻሻሉ የወተት ላሞች እርባታን ለማስፋት የሚከናወን የአቅም ልማት ፕሮግራም

�� የሀገረሰብ ዝርያ ላሞች በወተት ምርታማነት አቅማቸው ዝቅተኛ 
መሆን፣ የመኖ አቅርቦትና አጠቃቀም አለመሻሻል እንዲሁም 
የእንስሳት ጤና ችግሮች የወተት ምርት አነስተኛ እንዲሆን 
ያደርጋሉ። 

�� የወተት ከብት እርባታን ውጤታማ ለማድረግ የዳልጋ ከብቱን 
ዝርያ በማሻሻል እና ለምርት ተስማሚ የሆነ አያያዝና ምቹ 
አካባቢ ማድረግ ተገቢ ነው። 

�� ብዙ ቁጥር ያላቸውን ምርታማ ያልሆኑ ላሞቸን ማርባት ለመኖ 
እጥረት፣ ለመሬት መሸርሸርና ለአካባቢ ብክለት አስተዋጽዖ 
ያደርጋል። 

1.2  የተሻሻሉ የወተት ላም እርባታ ምቹ 
ሁኔታዎች እና ማነቆዎች

የተሻሻሉ የወተት ላሞች እርባታ ምቹ ሁኔታዎች፡-

ምቹ የአየር ንብረት መኖር፣ ከፍተኛ የህዝብ ብዛት መኖር፣ ለወተት 
ሀብት ልማት የሚያስፈልጉ ግብዓቶች አቅርቦት በየጊዜው መሻሻል፣ 
የባለሙያ ቁጥር መጨመርና በአምራቹ ህብረተሰብ በቅርብ መገኘት፣ 
ለሥራው የብድር አቅርቦት መመቻቸት እና ለተመረተው ምርት 
ተስማሚ የገበያ ሁኔታ መኖር ምቹ ሁኔታዎች ናቸው።

የወተት ላሞች እርባታ ማነቆዎች፡-

የሀገረሰብ ዝርያዎች የምርታማነት አቅም ዝቅተኛነት፤ የእንስሳት 
አያያዝና አመጋገብ ችግር፤ የእንስሳት መኖ አቅርቦት፣ ጥራትና 
አጠቃቀም ችግር፤ የፓኬጅ ጥንቅሮችን በተሟላ ሁኔታ ያለመጠቀም፤ 
የእንስሳት አያያዝና ጤና አገልግሎት እና የጥጆች መጠነ ሞት ከፍተኛ 
መሆን ዋና ዋናዎቹ ማነቆዎች ናቸው።
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2. የተሻሻሉ የወተት ዝርያ ከብቶች 
መለያ ባህሪያት

የትምህርት ክፍሉ ዓላማዎች

መሠረታዊ ትርጓሜ

የውጪ ዝርያ፡- በወተት ምርታማነታቸው የታወቁ ከሀገራችን 
ውጪ የመጡ የዳልጋ ከብቶች ዝርያ (ለምሳሌ ሆሊስቲን እና የጀርሲ 
ዝርያዎች) ማለት ነው።

2.1 የወተት ላም ዝርያ አካላዊ ቅርጽ
i. የወተት ላሞች ቅርጽ መለያ ባህርይ፣

የወተት ከብቶች አካላዊ ቅርጽን በዓይን በማየት መለየት የሚቻል 
ሲሆን በሚከተሉት ዘዴዎች መለየት ይቻላል። 

�� ሶስት ማዕዘን ቅርጽ ኖሯቸው ከወደ አንገታቸዉ ቀጠን ብለው 
ከወደ ዳሌያቸው ሰፋ ያሉ፣

�� ቅርጻቸው ረዘም ያለ ፣

በዚህ የትምህርት ክፍል ሴትና ወንድ የቀበሌ ልማት ሠራተኞች፡-

 � የወተት ከብቶችን ዝርያ ከሌሎች ዝርያዎች በአካላዊ ቅርጻቸው 
ይለያሉ፣

 � ለየአካባቢው ተስማሚ የሆኑ የወተት ላሞች ዝርያ ይመርጣሉ፣

 � የሀገር ውስጥና የወጪ ዝርያ የወተት ከብቶች መለያ ባህሪይ 
ያብራራሉ፣
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�� ሆዳቸው ሰፋ ያለ ፣

�� በኋላ እግሮቻቸው መካከል ያለው ርዝመት ሰፊ፣

�� ግታቸው ከሌላው ሰውነታቸው ጋር በትክክል የተያያዘ፣ 

�� የደም ሥራቸው ዚግዛግ ቅርጽ ይዞ በደንብ የሚታይ፣

ii. የወተት ላሞች የግታቸው መለያ ባህርይ፣

�� የፊት ለፊት ግት፡- በጥሩ ሁኔታ ከሰውነታቸው ጋር የተያያዘ፣ 
መካከለኛ ርዝመት ያለው እና ስፋቱ ከኋለኛው ግታቸው ጋር 
ተመሳሳይ የሆነ፣

�� የኋላ ግት፡- በደንብ የተያያዘ ሆኖ ቁመቱና ስፋቱ ከላይ እስከ 
ታች ተመሳሳይ የሆነ ነገር ግን በስተመጨረሻ ሞላላ ቅርጽ ያለው፣

�� የግት ድጋፍ፡- ግቱ በትክክል ከሰውነታቸው ጋር የተያያዘ 
እንዲሆን የሚያደርጋቸው ጠንካራ የሆኑ ተሸካሚ “ሊጋመንት” 
ስላላቸው ነው።

�� የግት ጫፍ፡- ተመሳሳይ የሆነ መካከለኛ ርዝመት እና ስፋት 
ሲኖረው ቅርፁ ሲሊንደር የመሰለ ሆኖ በቀላሉ በመዳፍ የሚያዝ 
ሆኖ በስተጎን እና በስተኋላ በምንመለከትበት ጊዜ እያንዳንዱ 
ሩብ የግት ክፍል ላይ በትክክል ተቀምጦ የአራት ማዕዘን አይነት 
ቅርጽ መሥራት አለባቸው።

�� ሚዛናዊ አቀማመጥ እና ጥራት ፡- ሚዛናዊ የሆነ ትይዩ የተቀመጠና 
መካከለኛ የሆነ ርዝመት፣ ስፋትና ቁመት ሊኖራቸው ይገባል። 

2.2 የሀገር ውስጥና የውጪ ዝርያ የወተት 
ከብቶች መለያ ባህሪይ

የሀገረሰብ ዝርያ የወተት ላሞች መለያ ባህሪያት

ጥሩ ጎናቸው 
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�� በሽታን እና ሙቀትን የመቋቋም ብቃት አላቸው፣

�� ግጦሽ የመመገብ ችሎታቸው ጥሩ ነው፣

�� የወተት ቅባት መጠናቸው ጥሩ ነው፣

�� ለእርባታ ብዙ ዕውቀት አይጠይቁም፣

�� ብዙ ካፒታል እና መኖ አይጠይቁም፣

አሉታዊ ባሕርያት

�� የወተት ምርት አቅማቸው ዝቅተኛ መሆኑ፣

�� አካላዊ መጠናቸው ትንሽ ነው 

�� ሀይለኛ /ቁጡ/ ባህሪይ አላቸው፣

የተሻሻሉ የውጪ ዝርያ የወተት ከብቶች

�� በአገራችን የተለያዩ አካባቢዎች በስፋት ለወተት እርባታ 
የምንጠቀምባቸው ሆለስቲን ፍሬዥያን እና ጀርሲ ዝርያዎች 
ናቸው።

�� የዝርያዎቹ ዋና ዋና መለያ ባህሪይ ትልቅ ሰውነት (በአማካይ 
የላሟ ክብደት 600 ኪ.ግ.) እና ከፍተኛ የወተት ምርት ያላቸው 
(በአንድ አለባ ወቅት እስከ 6000 ኪ.ግ ይደርሳል) ናቸው ።

2.3 ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ የወተት ላሞች 
ዝርያ አመራረጥ 

�� አርቢው በአካባቢው ባለው የአየር ሁኔታ፣ አያያዝና አመጋገብ 
ደረጃ አንጻር የሚያረባቸውን የውጪ ዝርያ ላሞች የውጪ ደም 
መጠን መወሰን ይገባዋል። 

�� የሆለስቲን ፍሬዥያን ዝርያ በመሰረቱ የተገኘበት አገር ከፍተኛ 
ዝናብ፣ ጥሩ ግጦሽና ቀዝቀዝ ያለ አየር ጸባይ ያለበት በመሆኑ 
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ደጋና ወይና ደጋ አካባቢዎች ይስማሙታል፣ 

�� የጀርሲ ዝርያ ደግሞ የተገኘው ሞቃታማ አየር ጸባይ ባለበት 
አካባቢ ስለሆነ ሞቃታማ አካባቢን በመላመድ ከፍተኛ የሆነ የስብ 
ቅባት መጠን ያለው ወተት መስጠት ይችላሉ፣

�� የቦረና ላሞችን ከሆለስቲን ፍሬዥያን ጋር በማዳቀል ከሁለቱም 
ዝርያዎች 50 በመቶ የደም መጠን የያዙ በአንድ አለባ ወቅት 
እስከ 271 ቀናት በመታለብ አንዲት ላም በአማካይ እስከ 2519 
ሊትር ወተት መድረስ መቻሉ፣

ሆሊስተን ፍሬዥያን መለያ

�� መነሻው አገር፡- ኔዘርላንድ( ሆላንድ) ከተባለው የአውሮፓ አገር 
ሰመናዊ ክፍል ነው

�� ቀለም፡- በብዛት ጥቁር በነጭ አልፎ አልፎ ቀይና ነጭ ቀለም 
ይኖራቸዋል

�� ክብደት፡- መካከለኛ አቋም ያላቸው 567 - 750 ኪ.ግ እንዲሁም 
ኮርማው እስከ 1100 ኪ.ግ ሊመዝን ይችላል።

�� በሰውነታቸው ግዙፍነት የተነሳ የመኖ ፍጆታቸው ከፍተኛ ነው፣

�� አማካይ የእርግዝና ጊዜ 280 ቀናት 

�� በግጦሽ ቦታ ቢሰማሩ የመጋጥ አቅማቸው ዝቅተኛ መሆኑ፣

�� ለመጀመሪያ ጥቂ መድረሻ እድሜ 25 ወራት ሲሆን የመጀመሪያ 
ጥጃቸውን የሚወልዱበት ዕድሜ 34 ወር 

�� አንድ የአለባ ጊዜ እርዝመት 341 ቀን

�� የወተት ቅባት መጠን በጣም አነስተኛ ሲሆን መጠኑ 3.5% ነው፣
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ሥዕል 1፡ 	 የሆሊስተን ፍሬዥያን ዝርያ ላም ሥዕል 2፡ 	 የጀርሲ ላም

የጀርሲ ከብት ዝርያ መለያ፦ 

መነሻው አገር፡- አይስላንድ

ቀለም፡- ቀላ ያሉ /ነጣ ያለ ቡናማ ሆነው ምንም ነጭ ምልክት 
የለባቸውም፣ 

የዝርያው መለያ ባህሪያትም የሚከተሉት ናቸው፦

በአካል ስፋታቸው ማነስ የተነሳ ለስጋ አገልግሎት ከፍተኛ ግምት 
የማይሰጣቸው ሲሆን የመኖ ፍጆታቸው ከፍሬዥያን ያነሰ ነው፣

�� አንድ የአለባ ጊዜ እርዝመት 292 ቀን

�� አንዲት ላም በህይወት ዘመኗ በአማካይ የምትወልደው የጥጃ 
ብዛት 8.8

�� ቅብጥብጥና ቁጡ ባህሪ አላቸው

�� ሞቃታማ የአየር ፀባይን የመልመድ ችሎታቸው ከፍተኛ ነው

�� ክብደት፡- በአማካይ 450 ኪ/ግ

�� አማካይ የእርግዝና ጊዜ፡- 280 ቀናት

�� የመጀመሪያ ጥጃቸውን የሚወልዱበት ዕድሜ፡- 28 ወር
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�� የወተት ቅባት መጠን ከ5% በላይ

�� የተለያዩ የአየር ንብረትና መልክዓ-ምድር መኖር የሚችሉ፣

�� ጥሩ የመጋጥ ችሎታ ያላቸው ሲሆን በተከለለ የግጦሽ ቦታ ጥሩ 
ውጤት ይሰጣሉ።

�� በወተት ውስጥ ቅባት ከፍተኛነት ይታወቃሉ። በዚህ ባህሪያቸው 
ራቅ ላሉ ቦታዎችና የጥሬ ወተት ገበያ በሌላቸው ቦታዎች 
መጠቀም ያስፈልጋል።
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3. የወተት ላሞች ማዳቀያ ዘዴ
የትምህርት ክፍሉ ዓላማዎች 

መሠረታዊ ትርጓሜ

ሰው ሰራሽ ማዳቀል ዘዴ /Artificial Insemination/፡ ለእርባታ 
ከተመረጠ ኮርማ የተገኘ አባለዘርን በጊደር/በላም ማህፀን ውስጥ 
በሠለጠኑ አዳቃይ ቴክኒሽያኖች መጨመርና ፅንስ እንዲፈጠር ማድረግ 
ነው።

በኮርማ ማዳቀል ዘዴ፡- የኮርማ ፍላጎት ያላትን ላም/ጊደርን በተፈጥሮ 
ኮርማ የማስጠቃት ዘዴ ነው።

3.1 እንስሳትን የማዳቀያ ዘዴዎች
i. በሰዉ ሰራሽ ዘዴ ማዳቀል 

ጥቅም

�� በኮርማ ሲጠቁ ሊተላለፉ ከሚችሉ የአባለዘር በሽታዎች እና 
ከሚደርስ የአካል ጉዳት ይጠበቃሉ፣ 

�� ከተመረጠ ኮርማ ብዙ ዘር በመሰብሰብ ለብዙ ላሞች በመስጠት 
ብዙ የተሻሻሉ ጥጆች ማግኘት ይቻላል።

በዚህ የትምህርት ክፍል ሴትና ወንድ የቀበሌ ልማት ሠራተኞች፡-

 � በሰዉ ሰራሽ እና በኮርማ ማዳቀል ዘዴ መካካል ያለውን ልዩነት 
ያብራራሉ፣

 � የኮርማ ፍላጎት ምልክቶችንና ትክክለኛ የጥቂ ሰዓት ይገልጻሉ፤

 � የስነ-ተዋልዶ ብቃትን እንዴት ማሻሻል እንደሚቻል ያብራራሉ፣
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�� ከአንድ ኮርማ የምናገኘዉ ጥሩ አባለዘር ከ200-250 ድረስ 
ለሚሆኑ ላሞች እኩል በሆነ መጠን በሰው ሰራሽ ዘዴ ከብቶችን 
ማዳቀል ይቻላል። 

�� በተፈጥሮ ግንኙነት አንድ ኮርማ ሊያጠቃ ከሚችለው መቶዎች 
ከብቶች በብዙ ሺ የሚቆጠሩ እንስሳትን ለማፍራት ያስችላል።

ደካማ ጎን

�� የላም/ጊደሯን የኮርማ ፍላጎት በመረዳት ፈጣንና ውጤታማ 
የማዳቀል ሥራ ለመሥራት የሰለጠነና ልምድ ያለው ባለሙያ 
ይፈልጋል። 

�� በኮርማ ከብቶችን ከማዳቀል አንጻር ውጤታማነቱ ዝቅ ይላል

�� ተጨማሪ የማዳቀያ ግብአቶች (ፈሳሽ ናይትሮጂን፣ አባላዘር፣ 
ቁሳቁስ) ያስፈልጋሉ፣ 

ii. በኮርማ ማዳቀል 

ጥቅም

�� ከሰው ሰራሽ ዘዴ አንጻር በውጤታማነት የተሻለ መሆን፣

�� ተጨማሪ ግብአቶች አያስፈልጉም፣

�� የሰለጠነና ልምድ ያለው ባለሙያ አለማስፈለግ

�� የሰው ሰራሽ ማዳቀያ አገልግሎት ለማይደርስባቸው አካባቢዎች 
ተደራሽ መሆን

ጉዳት

�� በላሞች/ጊደሮች ላይ የአካል ጉዳት ያስከትላል፣ 

�� የተለያዩ አባለዘር በሽታዎች እንዲተላለፉ ማድረግ፣ 

�� የኮርማ መኖና እንክብካቤ ወጪ ከፍተኛ መሆን፣
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�� ከሰው ሰራሽ የማዳቀል ዘዴ አንጻር አነስተኛ ቁጥር ያላቸውን 
ላሞች ብቻ ማዳቀል 

3.2 የኮርማ ፍላጎቶችን መለየት
ሠንጠረዥ 1፡	 የደራች ላም/ጊደር የምታሳያቸው ምልክቶች 

በቅድመ ጥቂ 
ፍላጎት ጊዜ (ምልክት 

ማሳየት ሲጀምሩ)

ዋነኛ/ወሳኝ 
ምልክቶች (ለጥቂ 

ዝግጁ መሆናቸውን 
የሚያሳይ)

የጥቂ ጊዜ ሲያልፍ (ከጥቂ 
በኋላ)

መቅበጥበጥና 
መቁነጥነጥ መጨመር

ሌላ ከብት/ኮርማ 
ሲወጣባት መቆም 
(መፍቀድ)

በጭራ ላይ የደረቀ ዝልግልግ 
ፈሳሸ መኖር

በሌሎች ከብቶች ላይ 
መውጣት

ንጹህ ፈሳሽ በብልት 
መውጣት

የጭራው አናት መሻከር

የብልት ማበጥ
የወተት ምርት በጎላ መልኩ 
መቀነስ

 ከብት እንዳይወጣባቸው 
መከላከል

ከብቶችን መላስ
ጭራቸውን ከብልታቸው 
ላይ ማራቅ

ከብቶችን ማሽተትና 
ሌሎች እንዲያሸቷቸው 
መፍቀድ

መኖ መመገብ ሊያቆሙ 
ይችላሉ

 የምራቅ ወይም የተላሱበት 
ምልክት በጀርባቸው/ በጎናቸው 
ላይ መታየት

የምግብ ፍላጎት መቀነስ

ፍላጎት ማሳየት 
ስለጀመረች ከብቷን 
በቅርበት መከታተል

ላሟን ወደ ጥቂ ቦታ 
መውሰድ ወይም ባለሙያ 
እንዲያዳቅላት መጥራት

 ለጥቂ የረፈደ ምልክት፡- መረጃ 
መያዝ

ማስታወሻ በጥቂ ፍላጎት ጊዜ ላሟን በቀን 3 ጊዜ መመልከት ያስፈልጋል።

ለዚህም ወንድና ሴት አርቢዎች ስለኮርማ ፍላጎትና የማዳቀል ሂደት 
መሠረታዊ ዕውቀት ሊያዳብሩ ይገባል።
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ሠንጠረዥ 2፡	የጥቂ/ማዳቀያ ጊዜ

የጠዋት - ማታ መመሪያ

ዋነኛ (ወሳኝ የጥቂ ፍላጎት ምልክት 
ከታየባት)

ማስጠቃት ወይም ለማዳቀል/
ጥቂያ ማድረስ

ከቀኑ 6 ሰዓት በፊት ምልክት ማሳየት 
ከጀመረች

 በዕለቱ ከሰዓት በኋላ ማስጠቃት

ከሰዓት በኋላ ምልክት ማሳየት ከጀመረች  በቀጣዩ ቀን ጠዋት ማስጠቃት

3.3 የስነ-ተዋልዶ ብቃትን ማሻሻል ዘዴዎች
አመጋገብ ማሻሻል፡- የእንስሳት አመጋገብን በማሻሻል ጊደር 
ለመጠቃት የምትደርስበት ዕድሜ፤ እና የመጀመሪያ ጥጃ ለመውለድ 
የሚፈጅባት ዕድሜ እንዳይረዝም ማድረግ ያስችላል፣ 

አካባቢን ማሻሻል፡- 

�� ከፍተኛ ሙቀት፣ እርጥበት እና የአካባቢ አኗኗር በምግብ 
ፍላጎትና መኖ አወሳሰድ ላይ ቀጥተኛ ተፅዕኖ አለው፣

�� ዝርያዎቹ ውጤታማ ለሚሆኑበት አካባቢ ብቻ መጠቀም፣

�� የአየር ንብረት ተለዋዋጭነትና መኖ አቅርቦት ሁኔታን ያገናዘበ 
የርቢ ወቅት (ሂደት) መጠቀም፣ የአካባቢ አየር ሁኔታ ተጽዕኖ 
የሚቀንስ የከብቶች መኖሪያ ቤት መስራት፣
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4. በወሊድ ወቅት ለላሞች የሚደረግ 
እንክብካቤና እና የጥጃ አያያዝ

የትምህርት ክፍሉ ዓላማዎች

መሠረታዊ ትርጓሜ

እንገር (colostrum)፡- ላሟ ከወለደች ከ 1-3 ቀናት ውስጥ 
የምታመርተው ወተት፣ ከፍተኛ የፕሮቲን ይዘት ያለው ነው። (አዲስ 
ለተወለደ ጥጃ በሽታ ለመቋቋም ያገለግላል)። 

4.1 በወሊድ ወቅት የሚደረግ እንክብካቤ 
�� ሊወልዱ ለደረሱ ላሞች የሚደረግ እንክብካቤ፡

�� ላሟን በየ30 ደቂቃ በቀንም ሆነ በማታ መከታተል፣ 

�� የወሊድ ቦታን ከቀሪው መንጋ መለየት፣ 

�� በረቱ ለክትትል ቅርብና ንፅህናው የተጠበቀ ጥሩ አየር ዝውውር 
እንዲኖረው ማድረግ፣

�� ለጥጃ የተከለለ ቦታ ወይም ሳጥን 180 ሳ.ሜ በ180 ሳ.ሜ 
ማዘጋጀት ፣

�� አስፈላጊ የማዋለጃ ቁሳቁሶች እንደ ውሃ፣ ሳሙና፣ ገመድ፣ ጓንት 

በዚህ የትምህርት ክፍል ሴትና ወንድ የቀበሌ ልማት ሠራተኞች፡-

 � በወሊድ ወቅት ለላሞች የሚደረግ እንክብካቤን ይለያሉ፣

 � የጥጃ አያያዝ ዘዴንና እንክብካቤ ያብራራሉ ፣

 � ጥጆች በፍጥነት እንዲያድጉና ጊደሮችን በወቅቱ እንዲጠቁ 
መደረግ ያለባቸውን ተግባራት ያብራራሉ፣
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የተሻሻሉ የወተት ላሞች እርባታን ለማስፋት የሚከናወን የአቅም ልማት ፕሮግራም

የመሳሰሉትን ማዘጋጀት፣ 

�� የማዋለጃ ቁሳቁሶችን ከመጠቀማችን በፊት ፀረ-ተህዋስያን 
መርጨት ፣

�� በቂ ጉዝጓዝ በማድረግ ማዘጋጀት።

�� ንጹህ መኖና ውሃ እንዲኖር ማድረግ፣

�� መሬቱ የሚያንሸራትት ከሆነ አሸዋ ወይም ሰጋቱራ መነስነስ

4.2 የጥጃ ከተወለደ በኋላ የሚደረግ አያያዝ 
�� የኋላ እግሩን በመያዝና ወደታች በመዘቅዘቅ በሳንባ ዉስጥ ያለዉን 

ፈሳሽ እንዲወጣ ማድረግ፣

�� በፍጥነት ላሟ ጥጃዋን እንድትልስ ማድረግ፣

�� የማትልስ ከሆነ በጭድ ማሸት፣

�� አፍና አፍንጫ ማፅዳት፣

�� እትብቱን 20% በሆነ አዮዲን መንከር፣ ጥጃው ከተወለደ እስከ 
2 ሳምንት በየቀኑ እትብቱ አለመበከሉን ማየት፣

4.3 ጥጃን ከውልደት ጡት መጥባት 
እስከሚያቆም ድረስ አያያዝ

እንገር መመገብ

�� ላሟ ከወለደች ቀን ጀምሮ ከ 1-3 ቀናት ውስጥ የምታመርተው 
እንገር በሽታ መከላከያ ንጥረ ነገር በውስጡ ይዟል። 

�� ጥጃ በተወለደ 2 ሰዓት ውስጥ 1 ሊትር እንገርና እንዲሁም 
በስድስት ሰዓት ጊዜ ውስጥ 1-2 ሊትር ተጨማሪ ማጠጣት፣

�� በቂ እንገር ከላሟ ወይም ከሌላ ላም ካልተገኘ ጥጃውን አርተፊሻል 
እንገር በማዘጋጀት መመገብ፣ 
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�� የአርተፊሻል እንገር አዘገጃጀት፡- አንድ እንቁላል፣ ግማሽ 
ማንኪያ የምግብ ዘይት፣ 0.6 ሊትር ወተት፣ 0.3 ሊትር ንፁህ 
ውሃ እና ግማሽ ማንኪያ ስኳር በደምብ በመቀየጥ ጥጃውን በቀን 
ከ3-4 ጊዜ መመገብ

�� ከ24 ሰዓት ዕድሜ በኋላ እንገር መመገብ ለጥጃው የበሽታ 
መከላከል አቅም ብዙም ጥቅም አይኖረውም፣

ወተት አልቦ ጥጃን በባልዲ ማጠጣት/መመገብ/

ይህ ዘዴ በአብዛኛው የተለመደ የጥጃ አመጋገብ ዘዴ ስለሆነ ጥጃውን 
ማለማመድ ያስፈልጋል፣

1. የጥጃዋን ጭንቅላት ወደ እንገሩ ማስጠጋት፣

2. ሁለት ጣቶችን በጥጃው አፍ ማድረግ፣

3. አንገቱን ወደ እንገሩ ማጎንበስ፣

4. ጥጃው እንገሩን ሲያጣጥም እጅን ማውጣትና እንዲጠጣ 
ማድረግ፣

5. በመደጋገም ራሱን ችሎ እስኪጠጣ ማለማመድ፣

ሥዕል 3፡	 ጥጃን እንገር እንዲጠጣ ማለማመድ



ጥጃን በጡጦ ማጥባት

�� በፕላስቲክ ጡጦ በመታገዝ ጥጃው መጥባት እንዲችል ማስለመድ፣ 

�� የወተቱ ሙቀት መጠን በግቱ የወተት ሙቀት መጠን ልክ 
መሆኑን ማረጋገጥ ተገቢ ነው፣ 

�� በዚህ መንገድ ጥጃን መመገብ የወተት ያለመፈጨት ችግር 
እንዳይፈጠር ይረዳል።

ጥጃን ደረቅ መኖ ማለማመድ

�� ለጥጃ ከሁለት ሳምንት ዕድሜ በኋላ ጥራት ያለው ድርቆሽ 
መመገብና ንጹህና በቂ ውሃ መስጠት፣

�� ድርቆሽና ደረቅ መኖ ማለማመድ ስንጀምር ጥጃዉ ማመንዠግ 
እየተለማመደ ሲሄድ ደረቅ መኖ በበቂ መጠን (የክብደቱን 
1.5%) መመገብ ሲችል ጡት ማስቆም ይቻላል። 

ሠንጠረዥ 3፡ 	 የጥጆች መመገቢያ ሰሌዳ

ሳምንት
ወተት 
ሊትር 
በቀን

የተመጣጠነ 
መኖ (በኪሎ 

ግራም)

ድርቆሽ 
(በኪሎ 
ግራም)

ውሃ

ከ2-3 ሳምንት 2-3 አንድ እፍኝ
ከተመጣጠነ 

መኖ ያልበለጠ
እስከቻለ መጠን 

መስጠት

ከ4-6 ሳምንት 3-4 0.5

ከ7-8 ሳምንት 3-4 1

ከ9-10 ሳምንት 3 1 0.35-0.4

11 ሳምንት 2 1 0.5

11 ሳምንት 2 1.5 0.6
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ጡት ማጥባት ማስቆም (ማንጠፍ)

�� ጥጃ መጥባት እንዲያቆም የሚደረገው ከ12 ሳምንት በኋላ ነው። 

�� ጡት ማጥባት ማቆም ቀስ በቀስ የሚደረግና በመጀመሪያም በቀን 
አንዴ ማጥባት ቀጥሎም ከሁለት አንድ ቀን በማጥባት እየቀነሱ 
መሄድ የጥጃው ጨጓራ አዲስ መኖ እንዲለማመድ ያደርጋል።

�� ከ12 ሳምንት በኋላ ለጥጃ 1.5 ኪግ የድጎማ መኖ እና የፈለጉትን 
ያህል ድርቆሽ መስጠት ያስፈልጋል። 

ሌሎች የጥጃ ክትትልና አያያዝ ተግባራት

�� ቀንድ ማስወገድ፣ ስያሜ ወይም መለያ ቁጥር መስጠት፣ 

�� በየጊዜዉ ያለዉን ክብደት መጠን ልዩነት መመዝገብ (ቢያንስ 
በአንድ ቀን 500 ግራም መሆን አለበት)፣ 

�� የጥጆችን ክብደት መጠን በሚዛን መለካት ካልቻልን የደረት 
ዙሪያውን በደረት ስፋት መለኪያ በመለካት ክብደቱን መገመት 
ይቻላል።
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5. የወተት አያያዝ
የትምህርት ክፍሉ ዓላማዎች

5.1 ወተት የሚይዛቸው ንጥረ ነገሮች
�� በወተት ውስጥ ውሃ፤ ቅባት፤ ካርቦሄድሬት፤ ሚነራል/ሶድየም፤ 

ካልሲየም፤ ማግኒዥየም፤ ፕሮቲን፤ ላክቶስ፤ ማዕድናት፤ 
ቫታሚኖችና (Vit A, D, E, K, B complex & C) እና 
ጥቃቅን ህዋሳት (micro-organisms) ይገኙበታል። 

�� ወተት በዓይን ለማይታዩ ጎጂ ረቂቅ ህዋሳት ምቹ መራቢያም 
ስለሚሆን በንጽህና ተመርቶ ሊያዝ ይገባል። 

5.2 የንጹህ ወተት አመራረትና አያያዝ ዘዴዎች
ሀ)  የታላቢ ላምን ንጽህናና ጤንነት መጠበቅ

�� የምትታለብ ላም ንጹሕ አና ጤናማ መሆኗን ማረጋገጥ። 
ከታመመች ላም የሚገኝ ወተት ለተጠቃሚ ፍጆታ ማዋል እንደ 
ቱበርክሎሲስ እና የውርጃ የመሳሰሉ በሽታዎችን ሊያስተላልፉ 
ይችላሉ። 

�� የወተት ላሞች በብሩሽ እና ሣሙና በመጠቀም ቢያንስ በሣምንት 
አንድ ጊዜ በውሃ መታጠብ አለባቸው፣

�� በሃኪም እስከተወሰነለት ቀን ወይም በመድሃኒቱ ማዘዣ መሰረት 

በዚህ የትምህርት ክፍል ሴትና ወንድ የቀበሌ ልማት ሠራተኞች፡-

 � የወተት ንጽህናን እንዴት መጠበቅ እንደሚቻል ይዘረዝራሉ፣ 

 � ወተት የሚይዘዉን ንጥረ ነገሮች ይገልጻሉ፣



ቀኑ እስኪያልቅ ድረስ መድሃኒት ከተሰጣት ላም የሚታለብ 
ወተትን አለመጠጣትና ለሽያጭ አለማቅረብ፣ 

�� ንፁህና ጥራቱን የጠበቀ ወተት ለማምረት ታላቢ ላሞች በተገቢ 
ሁኔታ የተመጣጠነ መኖ መመገባቸውን ማረጋገጥ

�� ከፍተኛ መጠን ያለውና የተመጣጠነ መኖ እና አነስተኛ ድርቆሽ 
መመገብ የቅባት ይዘቱ አነስተኛ የሆነ ወተት እንዲመረት 
ያደርጋል።

ለ)  በረትና የማለቢያ ሥፍራን ማጽዳት

�� ቋሚ ወይም ተንቀሳቃሽ የማለቢያ ሥፍራ ማዘጋጀት፣

�� የማለቢያ ሥፍራዉ ንፁሕና ከማንኛውም አይነት ሽታ የራቀ 
መሆን ይኖርበታል፣

�� የማለቢያ ሥፍራዉ ንፁህና ደረቅ መሆን ይኖርበታል፣ ወለሉ 
ከተቻለ በሲሚንቶ የተሰራ ቢሆን ይመረጣል፣

�� የላሞች በረት ሁል ጊዜ ንጹሕ መሆን ስለሚገባው በየቀኑ ቢያንስ 
የላሞች መተኛ ቦታ መጽዳት አለበት፣ 

ሐ)  የአላቢዎች ንጽሕና መጠበቅ

�� አላቢዎች ሙሉ ጤነኛና ንፁህ መሆናቸውን ማረጋገጥ፣

�� ጥፍርና ፀጉራቸውን በአጭር መቆረጥ (ሴቶች በአለባ ጊዜ 
ፀጉራቸውን መሸፈን አለባቸው)

�� በአለባ ጊዜ ሲጋራ ማጨስ የለባቸውም

�� አለባ ከተጀመረ በኋላ ከሌላ ንክኪና ሥራ ነጻ በመሆን በፍጥነትና 
ያለማቋረጥ ማለብ ይኖርባቸዋል
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5.3 ደረጃውን የጠበቀ የአስተላለብ ዘዴ
ለአለባ አስፈላጊ የሆኑ ዕቃዎችና መገልገያዎች ማዘጋጀት

�� የወተት ማለቢያ ባልዲ፣ የወተት መያዣ (ጀሪካን)፣ መለኪያ፣ 
ፎጣ፣ የአላቢ መቀመጫ፣ ትሪፕ ቦዉል-(ካለባ በፊት ከአራቱም 
ጡቶች ናሙና ወስዶ ለመፈተሽ የሚያገለግል) የላም እግር 
ማሰሪያ ገመድ ማዘጋጀት ያስፈልጋል።

በአለበባ ወቅት ለላሞች በጡት በሽታ እንዳይጠቁ ከዚህ በታች ያለውን 
የአለባ ቅደም ተከተል መጠበቅ ያስፈልጋል።

1ኛ/ ጊደር፣

2ኛ/ የወለደች (መታለብ የጀመረች) ጤነኛ ላም፣

3ኛ/ በጡት በሽታ የሚጠረጠሩ ላሞች፣ 

4ኛ/ ወደ መንጋው በቅርብ ጊዜ የተቀላቀለች ላም፣

5ኛ/ በሽተኛ ላሞች በመጨረሻ መታለብ ይኖርባቸዋል፣

የአስተላለብ ዘዴዎች

�� በእጅ ወይም በማለቢያ መሣሪያ/ማሽን በመታገዝ ማለብ ይቻላል፣

�� ላም በእጅ ስትታለብ የኋለኛውን ግት ብዙ ወተት የያዘ ስለሆነ 
በመጀመሪያ ማለብ የሚገባ ሲሆን በንጹህና ደረቅ እጅ ንፁህ 
የማለቢያ እቃን መጠቀም ያስፈልጋል። 

�� በእጅ ማለብ በግልፅ ለአየር በተጋለጠ ቦታ የሚከናወን በመሆኑ 
ወተቱን ለብክለት ሊዳርግ ስለሚችል ጥንቃቄ ይፈልጋል፣



የአስተላለብ ሂደት

�� የላሟን የኋላ እግሮች ማሰር

�� እጅን በደንብ መታጠብ፣

�� ለብ ባለ ውሃ ጡቷን ማጠብ እና በቡሩሽ የተለያዩ ፀጉሮችን እና 
ቆሻሻዎችን ማጽዳት

�� ጡትን በፀረ-ጀርም መድሃኒት መጥረግ፣

�� የማለቢያ ዕቃዎችን ከላሟ በስተቀኝ በኩል ማስቀመጥ 

�� ከሁሉም የጡቷ ክፍል የመጀመሪያውን ጠብታ ማፍሰስ 
(ማስወገድ)፣

�� ማስታይትስ/የጡት በሽታ/ እንዳለባት ማጣራትና ማስታይትስ 
ካለባት ላሟን በስተመጨረሻ ማለብ፣

�� የማለቢያ ዕቃውን ላሟ ረግጣ እንዳትጥለው በጥንቃቄ መያዝ፣

�� መጀመሪያ አንድ ጥንድ ጡትን ካለቡ በኋላ ሁለተኛውን ጥንድ 
ማለብ፣ 

የወተት ናሙና መዉሰድ፡- 

�� ከያንዳንዱ ጡት ሁለት ሁለት ጊዜ በናሙና መፈተሻዉ ላይ 
በማለብ ጤናማነቱን ማረጋገጥ

�� የተወሰደው ናሙና የጡት በሽታ መኖሩን የሚያመለክት ከሆነ 
ላሟን በመጨረሻ ላይ ማለብና ማሳከም ያስፈልጋል።

አለባ ማካሄድ

�� እያንዳንዱ አላቢ የራሱን ንፁህ ማለቢያ ዕቃ ለአለባ በመጠቀም 
ከ7-10 ደቂቃ ዉስጥ ጡቶቹን በመጭመቅ አለባዉን መቀጠልና 
በተቻለ ፍጥነት አልቦ መጨረስ
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�� የጡት ጫፍ ልል በመሆኑ ከወለል ንክኪ እንዳይኖራቸዉ ማድረግ 
ይገባል። 

�� አለባ እንዳበቃ ወዲያውኑ የተጠቀምንባቸዉን ዕቃዎችና 
መገልገያዎች ለቀጣይ አለባ ማጠብና ማፅዳት ያስፈልጋል። 

5.4 የወተት አከመቻትና አያያዝ
�� ወተትን ከአሉሚነም፣ ስቴይንለስ ስቲል ወይም ለምግብ መያዣ 

ተስማሚ በሆነ ፕላስቲክ ከተሠሩ ለማፅዳት በሚመቹ ዕቃዎች 
ብቻ ማስቀመጥ፣

�� ከመዳብ የተሰሩ ዕቃዎች ወተቱን ለከፍተኛ ብልሽት ስለሚዳርጉ 
መጠቀም አይገባም።

�� የወተት መያዣ ዕቃዎች ሻካራ፣ ስንጥቅና የዛጉ መሆን 
የለባቸውም። 

�� የወተት ዕቃዎች ለወተት መያዣነት ብቻ ሊውሉ ይገባል። 

�� ለዘይት፣ ኬሚካልና ሣሙና መያዣነት የዋሉ ዕቃዎችን መጠቀም 
ወተቱን ይበክላል። 

�� የምንጠቀምባቸው የወተት ዕቃዎች በአግባቡ የታጠቡና ሁል ጊዜ 
በጽዳት የተያዙ መሆን አለባቸው። 

ወተት ከታለበ በኋላ በሚከተለው መንገድ መጠበቅ አለበት

�� ከአለባ በኋላ ንጹህ ነጭ ጨርቅ ወይም ማጥለያ በመጠቀም 
ማጥለል፣

�� የታለበውን ወተት ብዛቱን መመዝገብ፣

�� ወተቱን ወደሌላ ዕቃ ለማዘዋወር መጭለፍ ሳይሆን መገልበጥ 
ከበካይ ጀርሞች ይከላከላል፣

�� ወተት ከታለበ በኋላ በተቻለ አቅም ከ5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች 



በሆነ በቀዝቃዛ ቦታ መቀመጥ አለበት:: 

�� ማቀዝቀዣ (ፍሪጅ) ካለ ወተቱን በማቀዝቀዣ ውስጥ ማቆየት 
እስከሁለት ቀን የመጠቀሚያ ዕድሜ እንዲኖረው ይረዳል። 

�� ወተቱ ለአዳር የሚቆይ ከሆነ በሰሀን ውስጥ ቀዝቃዛ ዉሃ 
በመጨመር ማስቀመጥ::

�� ወተትን በሁለት ሰዓት ጊዜ ውስጥ ወደ ወተት መሰብሰቢያ 
ማእከል ማድረስና ማስረከብ ይገባል።

ሥዕል 4፡	 ላምን ለአለባ ማዘጋጀት

የላሟን የኋላ እግሮች በገመድ ማሰር ከአለባ በፊት እጁን በዉሃና በዉሃ 

መታጠብ

ማለብግትና ጡቶችን ማጽዳት
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የወተት ዕቃዎች ፅዳት ቅደም ተከተል

�� ወተቱ ወደ ሌላ ዕቃ እንደተጋባ በውሃ ማለቅለቅ 

�� የወተት ዕቃውን የውጭ አካልን በሙቅ ውሃ፣ በሣሙናና ብሩሽ 
ተጠቅሞ ማሸት 

�� የውስጡን አካል በሙቅ ውሃ፣ በሣሙና ብሩሽ ተጠቅሞ ማሸት 

�� በውሃ ማለቅለቅ 

�� በሚፈላ ውሃ ውስጥ ለአንድ ደቂቃ ማስቀመጥ ወይም በፈላ ውሃ 
ውስጡን ማለቅለቅ /ጀርሞችን ለመግደል/

�� ዕቃውን ዘቅዝቆ በማንጠፍጠፍና ማድረቅ 
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6 የወተት ከብቶች መኖ እና 
አመጋገባቸው

የትምህርት ክፍሉ ዓላማዎች 

መሠረታዊ ትርጓሜ

መኖ /Feed/:- ማለት ጥቅል ስም ሆነ በእንስሳት ሊበላ የሚችል 
የእጽዋት ክፍል ነው።

የሰብል ተረፈ-ምርት /Crop residue/:- ማለት የሰብል ምርት 
ከማሳ ተሰብስቦ ከተወቃ በኋላ ከዋናው ምርት/እህል ተለይቶ የሚገኝ 
ገለባ ወይም አገዳ ሆኖ ለእንስሳት መኖነት የሚውል ነው::

የተመጣጠነ መኖ /Compound feed/:- ማለት የተለያዩ የመኖ 
ጥሬ ዕቃዎችን (feed ingredients) በተጨማሪም ማዕድንና፣ 
ቫይታሚን ንጥረ ነገር ሚዛኑን ጠብቆ በመቀመር የተዘጋጀ የእንስሳት 
መኖ ነዉ።

በዚህ ትምህርት ክፍል ሴትና ወንድ የቀበሌ ልማት ሠራተኞች፡-

 � ለታላቢ ወተት ከብቶች የሚያስፈልጉ የተለያዩ የመኖ ምንጮችን 
ይዘረዝራሉ፣

 � በእንስሳት መኖ ውስጥ የሚገኙ የንጥረ ነገር ይዘትና 
ጠቃሜታቸውን ያብራራሉ፣

 � ለታላቢ ዲቃላ ወተት ከብቶች የሚያስፈልገውን መኖ አመጋገብ 
ሂደት ይገልጻሉ፣

 � የድርቆሽ አዘገጃጀትና ሰብል ተረፈ ምርት ማሻሻል ሂደትን 
ይዘረዝራሉ፣



ሞላሰስ /Molasses/- ማለት ከሽንኮራ አገዳ ጭማቂ የሚገኝ ተረፈ 
ምርት ሲሆን በስኳር ይዘቱ ከፍተኛ የሆነና የኃይል ምንጭ ከሚሰጡት 
መኖዎች አንዱ ነው።

የተመጣጠነ መኖ ኬክ /Multi-nutrient block/፡- ማለት 
የተለያዩ ጥሬ ዕቃዎችን /ሞላሰስ፣ ዩሪያ፣ ፍሩሽካ፣ ፋጉሎ፣ ሲሚንቶ 
(ኖራ) እና ማዕድን (ጨው)/ አንድ ላይ በማደባለቅ፣ በኬክ መልክ 
በመስራት እና በማድረቅ እንስሳት በመላስ የሚበሉት የድጎማ መኖ 
ዓይነት ነው።

6.1 የመኖ ምንጭና ባህሪያቸው
i. የተፈጥሮ ግጦሽ 

�� ዋነኛ የመኖ ምንጭ ሲሆን የተፈጥሮ ሳር፣ የአረንጓዴ ቅጠላ 
ቅጠልና የቅንጠባ እጽዋቶችን ያጠቃልላል፣ 

�� ማስተናገድ ከሚችለው እንስሳት ቁጥር በላይ በተከታታይ ከተጋጠ 
ምርታማነቱና የንጥረ ምግብ ይዘቱ በጣም ዝቅተኛ ይሆናል።

ii. የሰብል ተረፈ ምርት 

�� ከብርዕ ሰብሎች፣ የአገዳ ሰብሎች፣ የጥራጥሬ ሰብሎች፣ 
አትክልት፣ ሥራ ሥርና ፍራፍሬ ሰብሎች የሚገኝ ተረፈ ምርት 
ነዉ፣

�� ከአገዳና ብርዕ ሰብሎች የሚገኘዉ ተረፈ ምርት በአንጻራዊነት 
ዝቅተኛ የሆነ የአልሚ ምግብና ከፍተኛ የጭረት ይዘት ያላቸዉ 
በመሆኑ በእንስሳት የተበይነትና በሆድ ዕቃ ተፈጭነት ደረጃቸው 
አነስተኛ ነው።

iii. የአግሮ-ኢንዱስትሪ ተረፈ ምርት

�� የዱቄት፣ የስኳር፣ የዘይት፣ ከመጠጥ ፋብሪካዎች የሚገኙ ተረፈ 
ምርት ነዉ፣
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�� ሞላሰስ፣ ፋጉሎ፣ ፉሩሽካ፣ ፉርሽኬሎ፣ የቢራ አተላ የመሳሰሉት 
ናቸዉ፣

�� አሰር አልባ/ኮንሰንትሬት ስለሆኑ በእንስሳት የተበይነትና በሆድ 
ዕቃ ተፈጭነት ደረጃቸው የተሻሉ ናቸዉ፣

iv. የተሻሻሉ መኖ ዕጽዋቶች

�� በአነስተኛ ቦታ ብዙና የማያቋርጥ ጥራት ያለውን ምርት 
ይሰጣሉ፣፣ 

�� ከፍተኛ የሆነ የኃይል ሰጪ፤ የአካል ገንቢና ከበሽታ መከላከል 
የሚቻልባቸዉ ንጥረ ምግብ ይዘቶች የያዙ፣ 

�� አብዛኛዉ ከምግብ ሰብል ጋር ሊመረቱ የሚችሉ ናቸዉ፣

�� በአረንጓዴነት፣ በድርቆሽ መልክ፣ በገፈራነት እንዲሁም ከሰብል 
ተረፈ ምርት ጋር በማደባለቅ መመገብ ይቻላል። 

�� የዚህ መኖ ምንጭ በአራት ክፍል ይመደባል፡ 

1. የሳር ዝርያዎች፡-ዝሆኔ፣ ሮደስ፣ ጓቲማላ፣ ፓኒከም፣ ደሾ፣ 
ሲናር፣

2. የቅጠላቅጠል ዝርያዎች፡- ዲስሞዲየም፣ ጓያ፣ አልፋልፋ፣ 
ላብላብ፣ የላምአተር፣ ሰታይሎ፣ 

3. የሥራሥር ዝርያዎች የመኖ ድንች፣ 

4. የቅንጠባ ዛፎች፡- ሰስባኒያ፣ ሉሲኒያ፣ የርግብአተር፣ 
የሉሰርንዛፍ፣ ካላንድራየመሳሰሉትናቸዉ::



30

የተሻሻሉ የወተት ላሞች እርባታን ለማስፋት የሚከናወን የአቅም ልማት ፕሮግራም

6.2 የወተት ከብቶች ዋና ዋና የንጥረ ምግብ 
ፍላጎቶች

ውሃ

�� የእንስሳቱ ሰውነት ሥራዎቹን ሁሉ በአግባቡ እንዲያከናውን፣ 
ለደም ዝውውርና ወተት ለማምረት ይጠቅማል። 

�� አንዲት የምትታለብ ላም በቀን በአማካይ ከ50-60 ሊትር ውሃ 
ያስፈልጋታል። ምርታማ ለሆኑ ላሞች እስኪበቃቸዉ ድረስ 
ቢጠጡ ይመረጣል። 

ፕሮቲን /proteins/

�� ለዕድገት፣ የተጎዱ ህዋሳትን ለመጠገን (ደም፣ ቆዳ፣ አካል እና 
ጡንቻን)፣ ለእንስሳቱ ጤና እና ለወተት ምርት አስፈላጊ ንጥረ 
ነገር ነው፣ 

�� ለሚታለቡ ላሞች ከፍተኛ ፕሮቲን ይዘት ያላቸውን እንደ የዘይት 
ጭማቂዎች፣ ቅጠላ ቅጠልና ቅንጠባ ዛፎች መመገብ ይገባል፣ 

ኃይል ሰጪ /Carbohydrate/

�� ካርቦሃይድሬትንና ስብ ኃይል ሰጪ ምግች ሲሆኑ ለእንስሳት 
ምርታማነትና ዕድገት አስፈላጊ ናቸው፣

�� ላሟን በህይወት ለማቆየት አነስተኛ የኃይል ሰጪ ንጥረ-ነገር 
ሲያስፈልግ እንድትወልድና ወተት እንድታመርት ተጨማሪ 
የኃይል ሰጪ ንጥረ-ነገር ያስፈልጋታል፣

�� በቆሎ፣ ገብስ፣ ስንዴ፣ ዳጉሳ፣ የቅባት እህሎችና ሥራሥር ሰብል 
ተረፈ ምርቶች የበለፀጉ የኃይል ሰጪ መኖ ምንጮች ናቸው። 
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ማዕድናት

�� ለወተት ላሞች ምግብ መፈጨት፣ ለአካል ግንባታና ዕድገት፣ 
ምርታማነት መጨመርና ጤንነት አስፈላጊ ናቸው። 

�� የማዕድን ምንጮች፡ ድርቆሽ፣ ግጦሽ፣ እህልና ጥራጥሬ፣ የመኖ 
ማዕድን ቅይጥ፣ አሞሌ ጨው፣ በሀ/ኖራ ድንጋይ፣ አረንጓዴ 
መኖዎች ናቸው፤ 

�� በመኖ ቅንብር ውስጥ የማዕድናት ማነስ ወይም መታጣት የሥነ-
ተዋልዶ ችግሮች፣ ዝቅተኛ የወተት ምርት፣ የአጥንት/አካል 
መጣመም ችግሮችን በታዳጊ ጥጆች ላይ ያስከትላል።

�� ካልሲየም፣ ማግኒዚየም፣ ብረት/አይረን፣ ዚንክ፣ ኮፐር፣ 
ሞሊቢዲነም፣ ወዘተ አስፈላጊ ማዕድናት ናቸው፣

ቫይታሚኖች

የእንስሳት አካል የሚጠበቅበትን ስራ እንዲሰራ ቫይታሚኖች ከፍተኛ 
ጥቅም ይሰጣሉ።

�� ለቫይታሚን ምንጭነት የሚጠቀሱ አረንገጓዴ ተክሎችና ሰዉ 
ሰራሽ ቫይታሚን ውህዶች በመኖ ውስጥ ቀላቅሎ መስጠት 
ጠቃሚ ነዉ።

6.3 የወተት ላሞች አመጋገብ
i. የእርጉዝ ላም አመጋገብ

የመጀመሪያ የእርግዝና ወቅት (እስከ ሁለት ወር)

�� በእርግዝና ወቅት ከላሟ ክብደትና ጤና መጠበቂያ በተጨማሪ 
ለፅንሱ ዕድገት ተጨማሪ ጥራት ያለው መኖ ያስፈልጋቸዋል። 

�� የሚዘጋጀው መኖ የንጥረነገር ይዘቱ ከ16-18 በመቶ ፕሮቲን እና 
75 በመቶ ኃይል ሰጪ መሆን አለበት፤ 
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በሶስተኛና አራተኛ ወር እርግዝና ወቅት

�� በየዕለቱ 3 ኪ.ግ የተመጣጠነ መኖ እና 7 ኪ.ግ ድርቆሽ መደበኛ 
ቀለብና በተጨማሪ ለ3 ወር እርጉዝ 0.5 ኪ.ግ፤ ለ4 ወር እርጉዝ 
1 ኪ.ግ የተመጣጠነ መኖ በየቀኑ ሊሰጥ ይገባል።

የመጨረሻ የእርግዝና ወቅት

�� ላሟ ለመውለድ 2 ወር ሲቀራት ጀምሮ እስክትወልድ ድረስ 
በአማካይ በየቀኑ 3 ኪ.ግ የተመጣጠነ መኖ እና 7 ኪ.ግ ድርቆሽ 
መደበኛ ቀለቧ ሲሆን እንዲሁም 2.5 ኪ.ግ የተመጣጠነ መኖ 
ለእርግዝና ሊሰጣት ይገባል፣

�� በጣም ከወፈረችና ሽሉም በጣም ከፋፋ የወሊድ ችግር 
እንዳይገጥም ኃይል ሰጪ መኖ መብዛት የለበትም፣ 

�� የሚያስፈልጋቸውን ንጥረ ነገር መጠን ካላገኙ በሰውነታቸው 
ውስጥ የተከማቸውን ንጥረ ነገር እያወጡ ለፅንሱ ማሳደጊያ 
ስለሚያውሉት እየከሱና እየመነመኑ ብሎም በወሊድ ጊዜ 
ሊደክሙ ይችላሉ።

ii. የሚታለቡ ላሞች አመጋገብ፣

�� የመኖ ቅንብር በተመጣጠነ ሁኔታ የገንቢ፣ የኃይል ሰጪ ንጥረ-
ነገር እንዲሁም ማዕድን፣ ቫይታሚንና ውሃ ሊኖረው ይገባል፣

�� አንዲት ላም በየእለቱ የምትመገበው መኖ (መሰረታዊና ድጎማ 
መኖ) በመኖው ዓይነትና ጥራት ቢወሰንም በመርህ ደረጃ የላሟን 
የቁም ክብደት በመጠቀም ማስላት መመገብ ይቻላል። በዚህ 
መሰረት የአንዲት ላም ዕለታዊ የመኖ ፍላጎት ከ2-3 ኪ.ግ ደረቅ 
መኖ/በ100 ኪ.ግ የቁም ክብደት ወይም ከ2-3% የሰውነቷ 
ክብደት ይሆናል።
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በመጀመሪዎቹ 3 ወራት

�� ከወሊድ በኋላ በመጀመሪያዎቹ ሁለት ወራት የወተት ምርት 
በየዕለቱ እየጨመረ የሚሄድበት ወቅት ነው፣ 

�� ከወሊድ በኋላ ባለ አንድ ወር ጊዜ ውስጥ የታላቢ ላሞች የመኖ 
ፍላጎት በጣም ዝቅተኛ ስለሚሆን ጥራት ያለው መሰረታዊ መኖ 
ከከፍተኛ የድጎማ ምጥን መኖ (የኑግ ፋጉሎ + ፉሩሽካ) ጋር 
በመቀላቀል መመገብ፣

�� የላሟ ዕለታዊ የወተት ምርት መጨመሩን እስካላቋረጠ ድረስ 
ከወሊደች ከ10-20 ቀናት በየቀኑ 0.5 ኪግ በመጨመር 
የተመጣጠነ የድጎማ መኖ መስጠት፣

�� በተጨማሪም ጨውና ሌሎች ማዕድናት (የማዕድናት ድብልቅ/
አሞሌ) መስጠት፣ 

�� በቂና ንጹህ ውሃ ማቅረብ ያስፈልጋል።

በመካከለኛ የአለባ ወራት (በአራተኛና በአምስት ወራት)

�� በዚህ ወቅት የታላቢ ላሞች የወተት ምርታቸው እየቀነሰ ይሄዳል፣ 
በተቃራኒው የመኖ ፍጆታቸው እየጨመረ ይሄዳል፣

�� ለያንዳንዱ 1.5 ሊ/ር ወተት ምርት 1 ኪ.ግ ተጨማሪ ምጥን 
መኖ መስጠት ያስፈልጋል። 

�� የመኖው ይዘት ፕሮቲን 16%፣ አሰር አልባ መኖ መጠን ከ45% 
መብለጥ የለበትም። 

�� በሁሉም የመኖ ቅንብሮች ውስጥ ጨውና የድጎማ ማዕድናት 
መካተት አለባቸዉ፣

�� ንጹህና በቂ ውሃ ማቅረብ ያስፈልጋል።
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በመጨረሻዎቹ የአለባ ወራት (ከአምስት ወር በኋላ)

�� ዝቅተኛ ወተት ምርት የሚሰጡበት ወቅት ነው፣ 

�� በእነዚህ ወራት የደረቅ መኖ አወሳሰዳቸው ከፍተኛ ስለሆነ ጥራት 
ያለዉ አሰራማ መኖ መመገብ፤ 

�� ከፍተኛ ኮንሰንትሬት መመገብ የወተት ምርትን እምብዛም 
አይጨምርም፣ ነገር ግን ስብ እንዲያጠራቅሙ ስለሚያደርግ 
የምጥን መኖ መጠንን መቀነስ፣

�� ንጹህና በቂ ውሃ ማቅረብ

ሠንጠረዥ 4፡	የወተት ላሞችን አመጋገብ በየአለባ ወራት 

ንጥረ ነገር /Nu-
trients

የምትታለብ ላም /
Milking/ የነጠፈች /Dry/

ከ
0-

3 
ወ

ር

ከ
4-

5 
ወ

ር

ከ6
-1

0 
ወ

ር

ከ1
0-

12
 

ወ
ር መጨረሻዎቹ2 

ሳምንታት

ፕሮቲን መጠን % 
በድርቆሽ መኖ/ Crude 
protein, % DM

17.5-
19.5

5.0-
17.0

14.0-
15.0

12.0 14.5-15.0

ዝቅተኛ አሰራማ መኖ 
መጠን በ% (Forage 
ratio, % minimum

40-45 45-50 50-55 60 50

ምንጭ፡- National research council, 2011

6.4 የተሻሻለ የእንስሳት መኖ ልማት
የተሻሻለ መኖ ልማት ስልቶች የሚባሉት፡-

1. የጓሮመኖልማት፣ 

2. በቋሚሰብልስርመኖንማልማት፣ 
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3. በስብጥርመኖንማልማት

4. መኖንበግጦሽመሬትላይመዝራት

5. ከእንስሳትናከሰውበተከለሉቦታዎችላይመኖንማልማት

6. የሳርሸንተረርበማበጀትመኖንማልማት

7. ሁለገብየቅጠላቅጠልዛፎችንማልማትሲሆኑበዝርዝርከዚህበታች
ተቀምጧል።

የጓሮ መኖ ልማት 

በመኖሪያ ቤት አካባቢ በሚገኝ የጓሮ መሬት እና በአጥር ዙሪያ በሚኖር 
ክፍት ቦታ ላይ በጣም ምርታማ የሆኑ የቅጠላ ቅጠል መኖዎችንና 
የቅንጠባ ዛፎችን ማልማትን ያካተተ ነው። 

ለጓሮ መኖ ልማት ተስማሚ የሆኑ ዝርያዎች

የቅንጠባና ቅጠላቅጠል ዝሪያ ዛፎች (ዲስሞዲየም፣ አልፋአልፋ፣ 
ሰስባኒያ፣ ትሪሉሰርን፣ ሉኪኒያ…) ሲሆኑ ጥቅማቸው፡-

�� ከመኖ በተጨማሪ ለማገዶነት ለጥላነትና መሬትን ለማልማት 
ይጠቅማሉ፣

�� ፈጣን ዕድገት አላቸው፣

�� የንጥረ ምግብ ይዘታቸው ከፍተኛ ስለሆነ ተረፈ ምግብን ብቻ 
ለሚመግብ አርሶ አደር እንደተጨማሪ ምግብነት ያግዛሉ
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ሠንጠረዥ 5፡	ሁለገብ ጠቃሜታ ያላቸው የእንስሳት መኖ ዛፎች
ተ

.ቁ

የመኖ 
ዛፍ 

ዓይነት

የዘ
ር 

ዓ
ይ

ነት

የአተካከል ርቀት
አጭዶ 

መመገቢያ 
ርዝመት

ተስማሚ 
የአየር ክልል

1 ሰስባኒያ
ፍሬ/
ችግኝ

በ 2 መስመር መሀል 1 
ሜትር፣ በችግኝ መሀል 
0.5 ሜትር 

0.75 ሜ ወይና ደጋና ቆላ

2 ሉኪና
ፍሬ/
ችግኝ

በ 2 መስመር መሀል 1 
ሜትር፣ በችግኝ መሀል 
0.5 ሜትር

0.75 ሜ ቆላ ወይና ደጋ

3
የርግብ 
አተር

ፍሬ 
ችግኝ

በ 2 መስመር መሀል 1 
ሜትር፣ በችግኝ መሀል 
0.5 ሜትር

0.75 ሜ ወይናደጋና ቆላ

4 ትሪ ሉሰርን
ፍሬ 
ችግኝ

በ 2 መስመር መሀል 1 
ሜትር፣ በችግኝ መሀል 
0.5 ሜትር

0.75 ሜ ደጋ

በማሳ ሰብል ስር መኖ ማልማት (Under sowing) 

�� የመጀመሪያ ዋናዉ ሰብል ከተዘራ በኋላ በማከታተል የተሻሻለ 
መኖ በሰብሉ ሥር መዝራት ነው፣

�� እንደ በቆሎ፤ ማሽላ፤ እንሰትና ጫት ወዘተ... ስር ሲዘሩ የዘር 
መጠናቸዉ ብቻቸዉን ከሚዘሩበት ያነሰ መጠን ይሆናል።

�� የቅጠላቅጠል የመኖ ዝርያዎች አፈርን የማለስለስ ባህሪ ስላላቸዉ 
ዝሪያዉ የቅጠላቅጠል መሆን ይኖርበታል፣ 
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ሠንጠረዥ 6፡ በማሳ ስር መኖ ለማልማት የሚከተሉት ስብጥሮች 
ተ

/ቁ የዋናው ሰብል 
ዓይነት የሚደባለቀው መኖ  የመዝሪያ ጊዜ 

የሚውል

1 በቆሎ ላብላብ፤ ካውፒ ከመጨረሻ አረም በኋላ

2 ማሽላ ላብላብ፤ ካውፒ ከመጨረሻ አረም በኋላ

3 እንሰት ዴስሞዲየም፤
ከተተከለ ከአንድ ዓመት 
በኋላ

4 ቡና
ዴስሞዲም፣ስታይሎ፣የርግብ 
አተር፣ሰሰባን

ከማበብ ጀምሮ

5 አናናስ ላብላብ፤ ካውፒ አናናስ ፍሬ መያዝ ሲጀምር

6 ጫት ላብላብ፣ ካውፒና ቬች ከመጀመሪያ ምርት ጀምሮ

7 ሸንኮራ አገዳ ዴስሞድየም
አገዳው ተተክሎ 
በሚገባ ከደረሰ በኋላ

በማሰባጠር የመዝራት ስልት (inter cropping) 

�� ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ሰብሎችን በማሰባጠር መዝራት 
ሲሆን በመሀከላቸው ያለውን ግንኙነት በሚያጎለብት መልክ 
መሆን ይኖርበታል።

�� በቂ ቦታ እንዲያገኙ ማድረግ በመካከላቸው ያለውን ሽሚያ 
በማስወገድ አንዱ ሌላውን ሳይጎዳ ማምረት ይቻላል፤ 
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ሥዕል 5፡ የላም ጓያ/ቬች በበቆሎ ሰብል ሥር

የሳር ሸንተረር (Grass strip) 

�� በአፈርና ውሃ ዕቀባ ስራዎች (እርከን፤ የአፈር ካብ ወይም የማሳ 
ላይ እርከን) ተከትሎ የሚሰራ ነው። 

�� ምርታማ የሆኑ የቅጠላቅጠል፤ ሁለገብ የመኖ ዛፎች እንዲሁም 
ሰንባች የመኖ ሳሮች ቢዘሩ ይመከራል፣ 

�� የቅጠላቅጠል መኖ ዛፎች ከማሳ ሰብል ጋር በኮንቱር መስመር 
ላይ መትከል፣ 

�� የሳር ዝርያዎች ሰንባች እንደ ፓኒከም፣ ደሾ፣ ዝሆኔ፣ ፋላሪስ 
መሬትን ሸፍነው ሊይዙ የሚችሉ መሆን አለባቸው። 

በሳሱና በተራቆቱ መሬቶች ላይ መኖ መዝራት (Over sowing)

�� በተራቆቱና በተጋጋጡ የግጦሽ መሬቶች፣ ምርታማነታቸው 
በቀነሰና በአረጁ የሳር ግጦሽ መሬት ላይ እና ቦረቦር በፈጠሩ 
መሬቶች ላይ ክትሮች እንዲሰሩ ተደርጎ መኖ የሚለማበት ስልት 
ነው። 

�� የቅጠላቅጠል ዝርያዎች እንደ ዴስሞዲየም፤ ስታይሎ፤ 
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ትራይፎሊየም እንዲሁም ከሳር ዝርያ የሮደስ ዘር ቢዘራበት መልሶ 
እንዲያገግም ከማገዙም በላይ በደረቅ ወቅት መኖን በማምረት 
እጥረት በሚኖር ወቅት በማጨድ ለእንስሳት መመገብ ይቻላል።

ከሰውና ከእንስሳት ንክኪ በተከለሉ ቦታዎች መኖ ማልማት

�� ተስማማሚ የሆኑ የሳር ዘሮች ሮደስ፣ ዝሆኔ፣ ጓቲማላ፣ ደሾና 
ፓኒከም እና ከቅጠላቅጠል ዝርያዎች ውስጥ እንደ ሰታይሎ 
ዴስሞዲየምና ጓያ የመሳሰሉት ተመራጭ ናቸው። 

�� አሰራሩም በተጋጋጡ ቦታዎች ምንም ሳያርሱ የመኖ ዕጽዋትን 
መዝራት።

�� ይህ ስልት ልቅ ግጦሽን በመከላከል የተፈጥሮ ሃብት ልማት 
ሥራዎችን ዘላቂነት ለማረጋገጥ ይረዳል።

6.5 የመኖ ማቆያና ማሻሻያ ዘዴዎች
i. የድርቆሽ አሰባሰብና አያያዝ

�� በግጦሽ ቦታዎች፣ እርሻ ድንበሮች፣ በአንዳንድ ተቋማት፣ 
በጋራዎች፣ በተራራዎችና በመሳሰሉት ቦታዎች ሣር፣ ቅጠላ 
ቅጠሎች፣ አረሞች በክረምት በሰፊው ስለሚበቅል በአግባቡ 
በመሰብሰብና በድርቆሽ መልክ በማከማቸት በበጋ ወራት 
የሚስተዋለውን የመኖ እጥረት ለማቃለል ይረዳል፣

�� አብዛኛዎቹ የመኖ ዕጽዋቶችን ከማበባቸው በፊት ወይንም በከፊል 
በሚያብቡበት ዕድሜያቸው የውሃ ይዘታቸው ከ65-85% ሲሆን 
መሰብሰብ እና በድርቆሽ ሂደት ይህን መጠን ከ15-20% ዝቅ 
ማድረግ ያስፈልጋል።
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የድርቆሽ አጨዳ መመሪያዎች

�� ግጦሹ ከማበቡ በፊት መታጨድ አለበት (የድርቆሹ የዉሃ ይዘቱ 
ከ20% በላይ መሆን የለበትም)፣ 

�� ድርቆሽ ዝግጅት በዝናባማ ወቅት መከናወን የለበትም፣

�� ድርቆሹ በአጭር ጊዜ መድረቅ አለበት (ከ1-3 ቀን ያልበለጠ)፣

�� ድርቆሹን ቶሎ ቶሎ በማገላበጥ ሻጋታ እንዳይፈጠር መጠንቀቅ 
(ከሚገባ በላይ በማገለባበጥ ቅጠሎቻቸው ተሰባብረው እንዳይረግፉ 
ጥንቃቄ ማድረግ)፣

�� ድርቆሹ ከደረቀ በኋላ ዝናብ እንዳይገባ በማድረግ መከመር፣

የድርቆሽ ብልሽት መንስኤዎች

�� የእጽዋት ውስጥ ለውጦች፣

�� በዝናብ መታጠብ፣

�� በተህዋሲያን መጠቃት፣

�� የመኖ ዕጽዋት የዕድገት ደረጃ፣

�� የፀሐይ ደረጃ፣

�� የድርቆሹ ቅጠልና ግንድ መጠን ልዩነት፣

�� የተደጋገመ አጨዳ፣ 

ii. የገፈራ አዘገጃጀትና አጠቃቀም

ገፈራ እርጥብ የሰብል ዓይነቶችን አየር በማያስገባ ጉድጓድ ወይም ሌላ 
ማጠራቀሚያ ውስጥ ጠቅጥቆ በመቅበር ለጥቂት ሳምንታት ከተብላላ 
በኋላ ጥቅም ላይ የሚውል ከፊል አረንጓዴ የእንስሳት መኖ ነው። ገፈራ 
በዝናብ ወቅት በተለይም የመኖ ዕፅዋትን በድርቆሽ መልክ 
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ማዘጋጀት በማይቻልበት ወቅት ማዘጋጀት የሚቻልና ለረዥም ጊዜ 
አቅቦ ለማቆየት የሚያስችል ዘዴ ነው።

የገፈራ አዘገጃጀት

�� ለገፈራ የሚያስፈልገውን የግጦሽ ሣር፣ የተሻሻለ የመኖ ዕፅዋት፣ 
አረንጓዴ ቅጠል (Legume)፣ በቆሎና ዘንጋዳ…ወዘተ ማጨድ፣ 
መሰብሰብና በሰሌን/ጅባ ላይ ከ 1-3 ሳ.ሜ በሚደርስ ርዝመት 
መቀረጣጠፍ፤

�� ለገፈራ የሚሆኑ የመኖ ሣርና ቅጠላቅጠሎች ተበይነታቸውና 
ይዘታቸው እንዳይቀንስ በግምት ከመቶው ሃምሳ እጅ ሲያብቡ 
መታጨድ አለባቸው።

�� ለገፈራ የሚውል ሰብል/መኖ ዕፅዋት የእርጥበት መጠኑ 60-70% 
መሆን ይኖርበታል።

�� ለገፈራ ዝግጀት የሚውሉ ሰብሎች ከተሰበሰቡ በኃላ ከ2-4 ሰዓት 
መጠውለግ ይኖርባቸዋል።

�� የተቀረጣጠፈውን መኖ በከረጢት ውስጥ በጥቂት በጥቂቱ በጉማጅ 
ዱላ ወይም እንጨት እየጠቀጠቁ መሙላት፤

�� በመኖው ጥንቅር ውስጥ የአገዳ እህሎች ከሌሉ አንድ ኪ.ግ 
ሞላሰስ በሦስት ሊትር ውሃ በመበጥበጥ እያርከፈከፉ መጠቅጠቅ 
ያፈልጋል።

�� ዝቅተኛ የፕሮቲን ይዘት ላላቸው የሣር መኖዎች (Cereal 
forages) ከ3-4 ኪ.ግ ዩሪያ/ቶን የተቆራረጠ ገፈራ መጨመር 
ያስፈልጋል። 

�� ከ8 እስከ 10 ኪ.ግ ሞላሰስ ለአንድ ቶን መጠቀም፣
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iii. ዩሪያ የሰብል ተረፈ-ምርት አዘገጃጀት 

 � አስፈላጊ ግብዓቶችን ማዘጋጀትና ማደራጀት፡ ገለባ/አገዳ፣ 
የማቆያ ጉድጓድ፣ የዩሪያ ማዳበሪያ፣ ሞላሰስ፣ ውሃ፣የውሃ 
መርጫ ዕቃ፣የፕላስቲክ/ፖሊትሊን መሸፈኛ፣ መመዘኛ፣

 � ዩሪያ የተረጨበትን የሰብል ተረፈ-ምርት መኖ አየር 
በማያስገባመልኩ አምቆ የማቆያ መያዣ ማዘጋጀት(ጉድጓድ፣ 
የፖሊቲሊን ፕላስቲክ መያዣ፣ ከውስጥ የፕላስቲክ ገበር ያለው 
የማዳበሪያ ጆንያ)

 � የሰብል ተረፈ ምርቱን በመቀረጣጠፍ ማዘጋጀት (ከ1-4 ሳ.ሜ 
ቁመት)፣

 � ተፈላጊ የውሃ መጠን፡- የሚሻሻለውን የሰብል ተረፈ ምርት 
መኖ ክብደት ከ50 እስከ 80% ድረስ ያህል የውሃ መጠን 
ማዘጋጀት 

 � የሚሻሻለውን የሰብል ተረፈ-ምርት መኖ ክብደት 5% የሚሆን 
የዩሪያ መጠን ማዘጋጀት፣

 � ሞላሰስን ማካተት ካስፈለገ ወይም ከተቻ ለየሚሻሻለውን 
የሰብል ተረፈ-ምርት መኖ ክብደት 10% የሚሆን ሞላሰስ 
ማዘጋጀት፣

 � የዩሪያ ውህድ አዘገጃጀትና አረጫጨት፡- የተመዘነውን የዩሪያ 
መጠን በተዘጋጀው ውሃ ውስጥ በመጨመር በደንብ ማሟሟት 
፤ በመቀጠልም ሞላሰሱን ወደ ውህዱ ጨምሮ በደንብ 
ማደባለቅ ፤የተደባለቀውን ውህድ በሰብል ተረፈ ምርቱ ላይ 
በጥንቃቄ እኩል አዳርሶ መርጨት፣

 � የዩሪያ ውህድ የተረጨበትን መኖ አምቆና ሸፍኖ አየር 
እንዳያስገባ በተዘጋጀው የማቆያ መያዣ አምቆና ሸፍኖለ21 
ቀናት ማቆየት፡፡
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በዩሪያ የተሻሻለ የሰብል ተረፈ-ምርት መኖ ላይ የተመሠረተ 
የወተት ከብት አመጋገብ 

�� የተሻሻለውን የተረፈ-ምርት መኖ ላሟ በቀን መመገብ 
እስከምትችለው መጠን ድረስ መመገብ፣

�� ከላሟ የመጀመሪያ የአለባ ጊዜ ጀምሮ እስከ መካከለኛው የአለባ 
ወቅት ድረስ በቀን በምትሰጠው እያንዳንዱ ሊትር ወተት 0.5 
ኪ/ግ ምጥን የድጎማ መኖ እየተሰላ መስጠት፣

�� ታላቢ ላሟ ከመካከለኛ የአለባ ወቅት እያለፈች ስትመጣ የወተት 
ምርቱ ስለሚቀንስ በቀን ለምትሰጠው እያንዳንዱ ሊትር 0.3 
ኪ/ግ ምጥን የድጎማ መኖ መጠን እየተሰላ መመገብ ያስፈልጋል።

በአመጋገብ ወቅት የሚደረጉ ጥንቃቄዎች

�� መመገብ ያለብን አመንዣጊ እንስሳት ለሆኑት ለዳልጋ ከብት፣ 
ለፍየሎችና ለበጎች ብቻ ነው፣

�� ከስድስት ወር በታች ለሆኑ አመንዣጊ ታዳጊ እንስሳት (ጥጆችና 
ግልገሎች) ፈፅሞ መመገብ የለብንም፣

�� ሰውነታቸው ለተጎዳ ወይም ለተራቡ እንስሳት በቅድሚያ ሌሎች 
መኖዎችን እንዲመገቡ ማድረግ፣

�� ከ1-2 ሳምንት የሚሆን የማለማመጃ ጊዜ ያስፈልጋል።

iv. የተመጣጠነ መኖ ብሎክ አሠራር/አዘገጃጀት

�� የእንስሳት መኖ ኬክ በአሰራማ መኖዎች ላይ የማይገኙ ለእንስሳቱ 
ምርታማነት የሚያስፈልጉ ንጥረ-ነገሮችን ባንድ ላይ አካትቶ 
የያዘ ነው። 
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ሠንጠረዥ 7፡ 	የተመጣጠነ መኖ ብሎክ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ግብዓቶችና መጠናቸው 

የግብዓቱ 
አይነት

አማራጭ የግብዓቶች ማዋሀጃ ቅንብር (በመቶኛ)

ሀ ለ ሐ መ ሠ ረ ሸ

የስንዴ ፉርሽካ 25 25 23 25 35 22 35

ሞላሰስ 37 37 40 48 39 50 20

ዩሪያ 10 10 10 10 10 9 7.5

ጨው 3 3 4 5 5 5 7.5

ሲሚንቶ 10 5 3 5 6 5 5

የተመጣነ መኖ ኬክ አዘገጃጀት ቅደም ተከተል

 � እያንዳንዱን ግብዓት በተገቢው መመዘን፣

 � ዩሪያውን በሞላሰስ ላይ እየጨመሩ ያለማቋረጥ ዩሪያው 
እስኪሟሟ ድረስ ማማሰል፣

 � ከዩሪያና ሞላሰስ ውህድ ጋር ከማደባለቃችን በፊት ሲሚንቶውን 
ከውሃና ጨው ጋር ለብቻ ማደባለቅ፣

 � በተራ ቁጥር 2 እና 3 ያሉ ውህዶችን በሊጥ መልክ በማደባለቅ 
ማዘጋጀት፣

 � ፉርሽካን በመቀጠልም ፋጉሎ በመጨመር በሚገባ ማደባለቅ፣

 � ሊጡን በቅርጽ ማውጫ በመጨመር በደንብ መጠቅጠቅ፣

 � ከዚያ ከቅርጽ ማውጫ ማውጣትና በነፋሻማ ቦታ እስኪደረቅ 
ድረስ ማስቀመጥ (ከ3-5 ቀናት)፣

 � መድረቁ ከተረጋገጠ በኋላ እንስሳት እንዲልሱ ማድረግ፣
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የግብዓቱ 
አይነት

አማራጭ የግብዓቶች ማዋሀጃ ቅንብር (በመቶኛ)

ሀ ለ ሐ መ ሠ ረ ሸ

ኖራ 5 10 5 5 5 5

ፋጉሎ 15 15 10 2 9

የሸክላ አፈር 20

ጠቅላላ ድምር 100 100 100 100 100 100 100

ዉሃ 4 4 4 4 4 4 4
ምንጭ፡- ሆለታ ግብርና ምርምር ማዕከል

ጥሩ የሆነ የመኖ ኬክ ሊኖረው የሚገቡት ባህርያት

�� የመኖው ጥንቅር ተመዝኖ በሚገባ የተዋሀደ፣ 

�� ዩሪያው በአግባቡ ቀልጦ ከሁሉም ጥንቅሮች ጋር የተዋሀደ፣

�� ሲጫኑት የማይፈረካከስ በአግባቡ የደረቀ፣ 

�� የማጣበቅ ባህሪይ ያለው/ካላጣበቀ የሞላሰሱን መጠን መጨመር/ 

የመኖ ኬክ አመጋገብ /በመኖ ኬክ ድጎማ ወቅት ሊደረጉ 
የሚገቡ ጥንቃቄዎች 

�� መመገብ ያለባቸው አመንዣኪ እንስሳት ለበጎች፣ ለፍየሎችና 
ለከብቶች ብቻ ሲሆኑ አመንዣኪ ላልሆኑ (ፈረስ፣ አህያ፣ በቅሎ) 
እና ከስድስት ወር በታች ለሆኑ አመንዣኪ ታዳጊ እንስሳት 
(ጥጃ፣ የበግና የፍየል ግልገሎች) መመገብ የለብንም።

�� የተመጣጠነ የመኖ ኬክን በድጎማ እንጂ እንደመሰረታዊ መኖ 
መጠቀም የለብንም።

�� እንስሳቱ የመኖ ኬክ ከመመገባቸው አስቀድሞ በቂ ድርቆሽ 
ወይንም ገለባ መመገብ 

�� እንስሳቱ ከተለማመዱ በኋላ በቀን መላስ የሚገባቸው መጠን 
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(በአማካይ 700 ግራም ለከብቶችና 100 ግራም ለበጎችና 
ፍየሎች) መሆን አለበት፣

�� የተመጣጠነ ኬክ በምንም አይነት በተፈጨ መልኩ ወይም በውሃ 
ተበጥብጦ መሰጠት የለበትም።

�� ኬኩን ለሚልሱ እንስሳት ሁል ጊዜ በቂ የመጠጥ ውሃ ማቅረብ 
ይኖርብናል።
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7. የወተት እርባታ ከብቶች ዋና ዋና 
በሽታዎች እና መከላከያ ዘዴዎች

የትምህርት ክፍሉ ዓላማዎች

መሰረታዊ ትርጉም

7.1 የወተት ከብቶች ዋና ዋና በሽታዎች እና 
መከላከያ መንገዶች

i. ከጀርሞች ውጭ በሆነ መንገድ የሚከሰቱ

ሀ)  ካልሲየም በደም ዉስጥ በድንገት ማነስ (Hypocalcemia/
milk fever)

የበሽታዉ የሚከሰተትበት ጊዜ ላሟ በወለደች ከ2-3 ቀናት ዉስጥ 
ሲሆን ከፍተኛ ወተት የሚሰጡ፣ የዉጭ ዝርያ ያላቸዉና ብዙ እድሜ 
የቆዩ ላሞች በብዛት ይጠቃሉ።

የበሽታዉ ምልክቶችና የሚያስከትለው ጉዳት 

�� በቀላሉ መበርገግ፣ የጡንቻ መንቀጥቀጥና ሚዛን የመጠበቅ 

በዚህ የትምህርት ክፍል ሴትና ወንድ የቀበሌ ልማት ሠራተኞች፡-

 � የበሽታ መንስኤዎችን እና መደረግ የሚገባቸውን ጥንቃቄዎች 
ይገልጻሉ፤

 � የበሽታ ምልክቶችን እና መከላከያ መንገዶችን ያብራራሉ፤

 � የወተት እርባታ ላሞች/ኮርማዎች አያያዝና አጠባበቅን 
ይዘረዝራሉ፤
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ችግር፣ በደረት መተኛት፣ ዓይን ማጉረጥረጥ እና ማፍጠጥ፣ 
አንገት በማጠፍ ጭንቅላትን ሆድ ላይ ማሳረፍ፣ መዘረጋጋት፣ 
ሆድ መነፋት፣ እግር፣ ጆሮ እና ጅራት መቀዝቀዝ፣ ልብ 
በፍጥነት መምታት፣ 

�� በመጨረሻም በደም ዑደት መዛባት ምክንያት 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።

ሥዕል 6፡ 	 ካልሲየም በደም ዉስጥ በድንገት ማነስ

ii. በጀርሞች አማካይነት የሚመጡ የላሞች በሽታ 
(Infectious diseases)

ሀ) የጡት በሽታ (Mastitis)

የበሽታዉ ምልክቶችና የሚያስከትለው ጉዳት

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

�� የወተት መጠን መቀነስና ጥራቱም ዝቅተኛ መሆን፣

�� ጡት ወተት እንዳያመርት ማድረግና 

�� ካልታከመ እንዲደፈን ሊያደርግ መቻል፣

ከአካባቢ ወደ ጤነኛ ላም መተላለፊያ መንገድ፡-

�� ንፅህናው ያልተጠበቀ በረት፣ እርጥብ መኝታ መጠቀም፣ 

�� ለጡት መቁሰል መንስዔ የሚሆን የቤት አሰራር፣

�� በቂ ቅድመ አለባ የግትና የጡት ንፅህና አለመጠበቅ፣ ጡቱን 
ሳያደራርቁ ማለብ፣

�� የተጠናከረ የበራሪ ነፍሳት ወይም ዝንቦች ቁጥጥር ያለመኖር 

ሥዕል 7፡	 የጡት በሽታ

የበሽታው መከላከያ ዘዴዎች 

�� የጡት በሽታ ምልክት የታየባቸውን እና የነጠፉ ላሞችን በወቅቱ 
ማከም፤ 

�� ከአለባ በፊት ሞቅ ባለ ውሃ ጡትን ማጠብና በፎጣ ማደራረቅ፤
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�� ከአለባ በኋላ ኬሚካል በመጠቀም የጡት ደህንነት መጠበቅ፤ 

�� ጋጣቸውንና የመኝታ ቦታቸውን በየጊዜው ማጽዳት፤

�� ለጡት በሽታ አጋላጭ ከሆኑ የግጦሽ ቦታ ነጻ ማድረግ፤

ለ) የውርጃ በሽታ /Brucellosis/ 

መተላለፊያ መንገዶች

�� ከመራቢያ አካላት በሚወጡ ፈሳሾች ንኪኪ፣ የተበከለ መኖ እና 
ውሀ መመገብ፤ 

�� በበሽታው የተያዘ ኮርማ ጤናማ ላም በሚያጠቃበት ወቅት፤

�� ወፎች እና ዉሾች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በሽታውን 
ማስተላለፍ ይችላሉ።

የሚያስከትለው ጉዳት፡- የጥጃ ሞት፣ የወተት ምርት ማጣት፣ 
ጥጃ የማግኛ ጊዜ መራዘም፣ የማርገዝ ዕድላቸዉ አነስተኛ መሆንና 
ለተደጋጋሚ ጥቂ የሚወጣ ወጪ፣

ሥዕል 8፡ 	 የዉርጃ በሽታ

የበሽታው ምልክቶች 

�� ውርጃ መከሰት (በአብዛኛው ከ5-8ኛው ወር)፤ 



ለቀበሌ ልማት ሠራተኞች የተዘጋጀ ማሰልጠኛ

51

�� የእንግዴ ልጅ ሳይወጣ መዘግየት፤ 

�� የመገጣጠሚያ ማበጥ(arthritis)፤ 

�� የቆለጥ ማበጥ (orchitis and epididmyits)፣

የበሽታው መከላከያና መቆጣጠሪያ መንገዶች

�� በሽታው ያለባቸውን እንስሳት በምርመራ ማረጋገጥና ፍቱን 
መድሃኒት ባለመኖሩ እንስሳውን ማስወገድ፣

�� ለዝርያ ማሻሻያ የምንጠቀማቸዉን ኮርማዎች የጤና ምርመራ 
ማድረግ፣

ሐ) የዳልጋ ከብቶች የሳንባ ነቀርሳ በሽታ (Bovine 
Tuberculosis)

መተላለፊያ መንገዶች 

�� በበሽታው ከተያዙ እንስሳት በሚወጣው አየርና ከታመሙ 
እንስሳት ጋር በቅርበት የሚኖሩ የበለጠ ተጠቂ ሲሆኑ በበሽታው 
የተያዘችን ላም የሚጠባ ጥጃ ተጠቂ ይሆናል፣ 

የበሽታው ምልክቶች 

�� በሳንባ፣ በአንጀት፣ የመራቢያ አካላት፣ በተለያዩ የሰውነት 
ዕጢዎች እንዲሁም በኩላሊት ላይ እና ሌሎች የዉስጥ ክፍሎች 
ላይ ቢጫ ወይም ነጭ ቀለም ያላቸው ትናንሽ እብጠቶችን 
መፈጠር።

�� ከማህፀን የሚወጣ ፈሳሽ፣ በሶስተኛ ደረጃ እድገት ያለ ፅንስ 
ዉርጃ፣ በማህፀን ወስጥ የፅንስ መበስበስ፣ 

�� በወንዶች የብልት መቁሰልና የቆለጥ እብጠት፣ ጎላ ብሎ ያልወጣ 
ሳል፣ ከባድ የድካም ስሜት፣ የሰውነትና የምርት መቀነስ 

�� አንዳንድ ጊዜ እስከመሞት ሊያደርስ ይችላል ።
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በሽታውን መከላከያና የመቆጣጠሪያ መንገዶች (Prevention 
and Control of the Disease)

�� በሽታው የተገኘባቸውን ከጤነኞቹ በመለየት ብሎም ከእርባታ 
ጣቢያ በማስወገድ ነው።

መ) የጥጃ ተቅማጥ (Calf Scouring)

የበሽታው ምልክቶች፡- የአይናቸው መደብዘዝ እና ወደ ውሰጥ 
መጎድጎድ፤ መድከም፤ የሙቀት መጠን መጨመር፤ የጥጃው በቢጫማ 
ወይም ነጣ ያለ ተቅማጥ መሰቃየት ናቸው።

መንስኤዎቹ፡-

�� የጥጃው በተህዋሲያን መበከል ሲሆን የበሽታው አምጪ 
ተህዋሲያን በአፋቸው በኩል የሚገባ ሲሆን እትብታቸው ንጹህ 
ባልሆነ ሁኔታ ሲቆረጥም ሊገባ ይችላል፣

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

ሥዕል 9፡ የጥጃ በሽታ
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መከላከያ ህክምና

�� እንደተወለዱ በበቂ መጠን እንገር ማጠጣት፤

�� ለሁለት ሳምንት ጥጃውን ሳይበዛ መጠነኛ ወተት መመገብ፣ 

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

�� የታመሙትን ከጤነኞቹ መለየት፣ ወተት መመገብ ማቆም፣ 
የፈላ ንጹህ ውሀ በ 24 ሰአት ውስጥ ከ 2-3 ጊዜ መስጠት፣ 
በሁለተኛውና ሶስተኛው ቀን 1/2ኛ የወተት ፍላጎት መጠናቸውን 
ከውሀና ከስኳር ጋር መስጠት፤

ሠ) በውስጥ እና በውጭ ጥገኞች የሚመጡ በሽታዎች

i. የውስጥ ጥገኛ ትላትሎች

የሚያስከትሉት ጉዳት፡- የወተት ከብቶች ዕድገት መቀጨጭ፣ የወተት 
ምርት መጠን መቀነስ፣ ለሌሎች በሽታዎች ተጋላጭነትን ማሳደግ፤

መንስኤ፡- 

የኮሶ ትሎች እና የጉበት ትሎች ሲሆኑ በግጦሽ ቦታ ከአዛባ ውስጥ 
የሚወጡ ዕንቁላሎች በከብቶች ውስጥ ይራባሉ። ሞቃትና ረግረጋማ 
የግጦሽ ቦታ በሽታውን ያስፋፋል።

ምልክቶቹ፡- የአካላቸው መድከም፤ የመኖ ፍላጎት ማጣት፤ ተቅማጥ፤ 
የማሳልና የትንፋሽ መጨመር፤ የጸጉራቸው መቆምና መድረቅ፣
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ሥዕል 10፡ 	 የዉስጥ ጥገኛ ትላትሎች

ህክምና፡- የተለያዩ ጸረ-ትላትል (Antihelmentics) መድኃኒቶችን 
መስጠት። 

መከላከያ ፡- 

�� ከብቶችን ረግረጋማ ባልሆነ ቦታ እያፈራረቁ ማስጋጥ፣

�� ንጹህ የሆነ የጥጃና የላሞች በረት ማዘጋጀት እና

�� ተከታታይ ህክምና (strategic deworming) መስጠት

ii. ውጫዊ ጥገኛ ትላትሎች

የውጭ ጥገኛ ከሚባሉት መዥገር፣ ዝንብ፣ ቁንጫ፣ የከብት ቅማል 
ወዘተ የወተት ከብቶችን እስከሞት የሚያደርሱ ጥገኞች ናቸው። 

የሚያስከትሉት ጉዳት

�� የእንስሳት በሽታ ማስተላለፊያ መንገድ /vectors/ መሆን፣

�� ደምና የሰውነት ውስጥ ፈሳሽ መምጠጥ፣

�� አካላዊ ቁስለትና ጉዳት ማስከተል

�� እንስሳት እንዳይረጋጉ ማድረግ 

ወስፋት ትልየኮሶ ትል
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ሥዕል 11፡ 	 የዉጭ ጥገኛ ትላትሎች

ህክምናና መከላከያ 

�� በየጊዜው መድሃኒት መርጨትና መዝፈቅ፣

�� ለመዥገርና የከብት ቅማል የእጅ መርጫ መሣሪያ በመጠቀም 
ቢያንስ በወር 2 ጊዜ በአግባቡ መርጨት ያስፈልጋል። 

የከብት ቅማልመዥገር
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8. የወተት ሀብት ልማት ከሥርዓተ 
ምግብ፣ ከሥርዓተ ጾታና አየር 
ንብረት ለውጥ ያለው ትስስር

የትምህርት ክፍሉ ዓላማዎች 

መሠረታዊ ትርጓሜ

�� ሥርዓተ-ምግብ (Nutrition) :- ምግብን የመመገብና 
በሰውነት ዕድገት፣ አሠራርና ዕድሳት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ 
የሥነ ህይወታዊ፣ የማህበራዊና የምጣኔ ሀብት ሂደቶች ውሁድ 
ነው።

�� ሥርዓተ ጾታ (Gender) :- ማለት ሰዎች በተፈጥሮ የሚላበሱት 
ስብእና /ስነ-ህይወታዊ እውነታ ማለትም ማህበረሰቡ ከተፈጥሮ 
ባህሪ (የወንድ ወይም የሴት ጾታ) ላይ ተመስርቶ ለሁለቱ ጾታዎች 
የሚሰጠው ቦታ፣ እንዲጫወቱ የሚጠብቀው ሚና፣ የሚሰጠው 
ኃላፊነት፣ ያለውን አመለካከትና እንዲኖራቸው የሚጠበቅ ባህሪን 
ያመለክታል ።

በዚህ የትምህርት ክፍል ሴትና ወንድ የቀበሌ ልማት ሠራተኞች፡--

 � የወተት ሀብት ልማት የሚያስገኘውን የሥርዓተ-ምግብ ጥቅም 
መዘርዘር ይችላሉ 

 � ወተት ሀብት ልማት ለሥርዓተ-ጾታ ያለውን አስተዋጽዖ ማስረዳት 
ይችላሉ፡፡ 

 � የወተት ሀብት ልማት የአየር ንብረት ብክለትን እንዳያስከትል 
ለመታደግ የሚሰሩ ተግባራትን ማብራራት ይችላሉ፡፡
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�� ሙቀት አማቂ ጋዞች (Green house Gasses) ፡- ወደ አየር 
የሚለቀቁ እንደ ሚቴንና ካርቦንዳይ ኦክሳይድ የመሳሰሉትን 
የኦዞን ሽፋንን መሳሳት ማስከተል የሚችሉ ጋዞች ናቸው።

8.1 ሥርዓተ ምግብና የወተት ሀብት ልማት
�� ወተትለሁሉም ጠቃሚ ቢሆንም ዕድሜያቸዉ ከ6 ወር በላይ 

ለሆኑ ህፃናት፤ ለነፍሰ ጡርና አጥቢ እናቶች የበለጠ ጠቃሚ 
በመሆኑ ከምግብ ውስጥ መካተት አለበት። 

�� ወተትና የወተት ተዋፅዖ ምግቦች (እርጎ፣ አይብ፣ ቅቤና፣ አሬራ) 
በጥቃቅን የምግብ ንጥረ ነገር (micronutrient) ይዘታቸዉ 
ከፍተኛ በመሆኑ ለዕድገትና በሽታ መከላከል ጠቃሚ ናቸው። 

�� የወተትን ምርታማነት በማሳደግ ለገበያ ከሚቀርበው ወተት 
ተጨማሪ ገቢ በማግኘት ሌሎች በንጥረነገሮች የበለፀጉ ምርቶችን 
(አትክልት፣ ፍራፍሬ፣ ጥራጥሬ፣ ሥራሥር፣ ዕንቁላል፣ ሥጋ፣ 
ወዘተ) በመግዛት ለቤተሰብ ፍጆታ በመጠቀም የተመጣጠነ ምግብ 
ለመመገብ ያስችላል።

በወተትና የወተት ተዋጽዖዎች ውስጥ የሚገኝ የምግብ ንጥረ 
ነገር ይዘት

�� ከወተት የሚገኝ ኃይል ሰጪ፣ ፕሮቲን፣ ቫይታሚንና ማዕድን 
ሰውነታችን በቀላሉ ይጠቀማል።

�� ወተት ውስጥ የሚገኘው ካልሲየም የተባለ ንጥረ ነገር ለ1000 
ቀን ህፃናት አጥንትና ጥርሶቻቸውን ግንባታ ያገለግላል፣ 

�� በእርጎ ውስጥ ፕሮቲን፣ ካርቦሀይድሬት፣ ስብ/ቅቤ፣ የተለያዩ 
ማዕድናት (ሶድየም፣ ፖታሲየም፣ ካልሲየም፣ ማግኒዢየም)፣ 
እና የተለያዩ ቫይታሚኖች ይገኛሉ። 

�� በአይብ ውስጥ ፕሮቲን፣ ስብ ማዕድናት (ሶዲየም፣ ካልሲየም፣ 
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ማግኒዢየም፣ ብረት)፣ ካርቦሃይድሬት፣ ቫይታሚኖች (ኤ፣ዲ፣ 
ቢ6) ይገኛሉ። 

�� በአሬራ ውስጥ ፕሮቲን፣ ስብ፣ ካርቦሃይድሬት፣ ካልስየም፣ 
ቫይታሚን (ኤ እና ዲ) ይገኙበታል። 

ወተት የሚከላከላቸው የህመም ዓይነቶች

�� የመተጣጠፊያ አካላት ህመሞችን፣ በተለያዩ ምክንያቶች 
የሚከሰቱ የካንሰር ህመም (የቆዳ፣ የጨጓራ፣ በትልቁ የአንጀት 
ክፍልና የጡት ካንሰር) ክስተትን ይቀንሳል።

�� ጥርስ እንዳይበሰብስና የጥርስ አንፀባራቂ ክፍል (የጥርስ 
መስታወት) እንዳይበላሽ ያደርጋል።

�� የልብ ህመምን፣ የአጥንት መሳሳት፣ የስኳርና የደም ግፊት 
ህመምን ለመከላከል ይረዳል።

�� ጤነኛ የአእምሮ፣ የተስተካከለና ጠንካራ አካል ብቃት ያለው 
አምራችና ሰላማዊ ዜጋ ለማፍራት ይጠቅማል።

የወተት ሀብት ልማትና የነፍስ ወከፍ ፍጆታ

�� በዓለም ምግብ ድርጅት (FAO) መረጃ መሠረት የዓመት አማካይ 
ፍጆታ እስከ 220 ሊትር መሆን ሲገባው የዓለም ነፍስ ወከፍ 
ዓመታዊ ወተት ፍጆታ (በፈሳሽና ጠጣር መልክ) በአብዛኛው 
107 ኪ.ግ ነው። 

�� በሀገራችን አማካይ ዓመታዊ ፍጆታ 19 ሊትር ሲሆን በአዲስ 
አበባ እስከ 40 ሊትር ይደርሳል። 

የወተት አያያዝ /Safety and quality 

�� ወተትና የወተት ተዋፅኦ ምግብን በካይ ለሆኑ ረቂቅ ተህዋስያን 
ዕድገትም ምቹ በመሆኑ ለተህዋስያኑ ተጋላጭ መደረግ የለበትም።
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�� የወተት መበከል ከ5 ዓመት በታች ባሉ ህፃናት ላይ ከተከሰተ 
ዕድገታቸውን በመጉዳት ሊያቀጭጭና እስከሞትም ሊያደርሳቸው 
ይችላል። 

�� የወተትና ተዋጽዖዎቹ ሲዘጋጁ የማስቀመጫና ማዘጋጃ ዕቃዎችን፣ 
የግልና የአካባቢን ንፅህና መጠበቅ እና ወተት ከመጠጣቱ በፊት 
በአግባቡ መፍላት አለበት። 

8.2 የወተት ሀብት ልማትና ሥርዐተ ፆታ ትንተና
�� የወተት ሀብት ልማት ተግባራት በወንድና ሴት አርሶ/አርብቶ 

አደሮች ሊተገበሩ የሚችሉ ናቸዉ። በዋናነት በወተት ሀብት 
ልማት ዉስጥ የሚከናወኑ ተግባራት ፡-

1. የወተትእርባታላሞችንማዘጋጀት

2. የተለያዩመኖዎችንማዘጋጀትናማከማቸት

3. የወተትልማትዉስጥእለታዊእንክብካቤናግብይትተግባራትንማከ
ናወን

�� የስራ ጫና የሚበዛበት የቤተሰብ አባል ማን እንደሆነ/ነች መለየትና 
የሚጋሩበትን ሁኔታ ማመቻቸት፣

�� ሀብቱን ማን እንደሚቆጣጠር መለየትና የጋራ ቁጥጥር ሥርዓት 
እንዲፈጠር ማድረግ፣ 

�� ሴቶችና ወንዶች ሀብቱን በእኩል የሚጠቀሙበትን ሁኔታ 
በማወያየት ለማግባባት የሚያስችል የስርዓተ ፆታ ትንታኔ 
በአግባቡ መስራት ያስፈልጋል። 

�� ትንታኔው የቤተሰብ አባላትን (እማወራ፣ አባወራ፣ ያገቡ ሴቶች፤ 
ወንድና ሴት ልጆች) ተሳትፎ በአግባቡ መተንተን አለበት። 
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ሠንጠረዥ 8፡ 	 የወተት ሀብት ልማትና ሥርዐተ ፆታ ትንተና

ተ ቁ የሥራ ዝርዝዝር

ሥራዉ የሚሠራዉ አካላት

አዋቂወንድ 
(ባልናበቤትዉስጥ 

ያለማንኛውም
ጎልማሳወንድ)

አዋቂሴት
(ሚስት)

ሴት
ልጆች

ወንድ
ልጆች

የእንስሳት እርባታ

የወተት ላም ግዢ

የወተት ላም ሻጭ

የላም መኖ አቅርቦት

ላሞችን የማዳቀል 
ስራ

የላሞች በረት ማፅዳት

በየእለቱ መቀለብ 
ዉሃና መኖ

የላሞች ህክምና 
አገልግሎት

የጥጆች እንክብካቤ

ወተት አለባ

የወተት ማቀነባበር 
ስራ

የወተትና ተዋፅኦ 
ግብይት



የተ
ሻሻ

ሉ
 የ

ወ
ተ

ት
 ላ

ሞ
ች

 እ
ርባ

ታ
ን 

ለማ
ስፋ

ት
 የ

ሚ
ከና

ወ
ን 

የአ
ቅም

 ል
ማ

ት
 ፕ

ሮ
ግራ

ም
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ሠ
ንጠ

ረዥ
 9

፡ 	
የወ

ተ
ት

 ሀ
ብ

ት
 ል

ማ
ት

 ባ
ለቤ

ት
ነት

፣ 
ቁጥ

ጥ
ር 

ተ
ጠ

ቃ
ሚ

ነት
 ት

ንተ
ና 

መ
ለያ

 ሰ
ንጠ

ረዥ

ተ
 

ቁ
የቁ

ሳቁ
ስ/

 ሀ
ብ

ት
 

ዓ
ይ

ነት

የሀ
ብ

ት
 ባ

ለቤ
ት

ነት
የሀ

ብ
ት

 ቁ
ጥ

ጥ
ር 

የሀ
ብ

ት
 ተ

ጠ
ቃ

ሚ
ነት

 ት
ንተ

ና

እማ
ወ

ራ
አባ

ወ
ራ

እማ
ወ

ራ
አባ

ወ
ራ

እማ
ወ

ራ
ሴ

ት
 ል

ጅ
አባ

ወ
ራ

ወ
ንድ

 ል
ጅ

1
የወ

ተ
ት

 ላ
ሞ

ች

2
ጥ

ጆ
ች

3
መ

ኖ
 

4
የመ

ኖ
 ማ

ልሚ
ያ 

መ
ሬት

5
የእ

ንስ
ሳት

 በ
ረት

/ቤ
ት

6
ወ

ተ
ት

7
እር

ጎ

8
አይ

ብ

9
ቅቤ

10
አሬ

ራ

11
አጓ

ት



ለቀ
በሌ

 ል
ማ

ት
 ሠ

ራ
ተ

ኞ
ች

 የ
ተ

ዘጋ
ጀ

 ማ
ሰል

ጠ
ኛ

63

12
የወ

ተ
ት

ና 
ተ

ዋ
ፅኦ

 
ሽያ

ጭ

13
የከ

ብ
ቶ

ች
 ሽ

ያጭ

ማ
ስታ

ወ
ሻ፡

 
X 

- ም
ልክ

ት
 ስ

ራ
ዉ

 ላ
ይ

 የ
ሚ

ሳተ
ፈ

ዉ
ን 

ለማ
ሳየ

ት

X 
X 

-ም
ልክ

ት
 በ

መ
ጠ

ቀ
ም

 በ
ስራ

ዉ
 ላ

ይ
 ከ

ፍ
ተ

ኛ 
ድ

ርሻ
 ያ

ለዉ
ን 

አካ
ል 

ለማ
ሳየ

ት
 ይ

ሆ
ናል

።
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ከላይ በቀረበዉ ሰንጠረዥ ዉስጥ ያሉ የሥራ ዝርዝሮችን እንዲጻፉ 
ይደረግና እነዚህን ሥራዎች ማን ይሰራቸዋል የሚለዉን “X” ምልክት 
በመጠቀም የምናሳይ ሲሆን “XX” ምልክት የምንጠቀመዉ ከፍተኛ 
የስራ ድርሻ የሚወስዱ አካላትን ለመለየት ነዉ። ይህንን አድርገን 
እንደጨረስን የትኛዉ ሥራ በማን እንደሚሠራ እንድናዉቅ ይረዳናል። 
የሚያስፈልገውን የአቅም ልማት ሥራ ለመሥራት ይጠቅማል።

ከላይ በሰንጠረዡ የተመለከቱትን ሥራዎች ትንተና ላይ መሰረት 
አድርጎ ያልተመጣጠነ ዉጤት የሚታይ ከሆነ የተሰራዉን ትንታኔ 
ለቤተሰቡ አባላት በማቅረብና በማስረዳት ተመጣጣኝ የስራ ክፍፍልና 
ተሳታፊነት እንዲሁም ፍትሀዊ የስርዓተ ፆታ እኩልነትና ተጠቃሚነትን 
በማህበረሰቡ ዉስጥ እንዲሰርጽ ማድረግ ይገባል። 

8.3 የወተት ሀብት ልማትና የአየር ንብረት 
ለውጥ

�� የወተት ሀብት ልማት በአመንዣኪ እንስሳት የሚከናወን ሲሆን 
እነዚህም የቀንድ ከብቶች፤ ፍየልና በጎች ናቸዉ። ላሞች 
ከጠቅላላው 43 በመቶ ያህሉን እንደሚሸፍኑ ይገመታል። 

�� የአረባብ ዘዴያችንን በማዘመን በወተት ሀብት ልማት ምክንያት 
በአየር ንብረት ላይ ሊከሰት የሚችል ስጋት መቀነስ የሚያስችሉ 
የተለያዩ ስራዎች ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል። 

�� በአየር ንብረት ላይ የሚያደርሰውን ተጽዕኖ ለመቀነስ የሚከተሉት 
ተግባራት መከናወን አለባቸው።

� የእንስሳቱን ቁጥር በመቀነስ የወተት ምርትና ምርታማነትን 
በማሳደግ ወደአየር የሚለቀቀውን ጋዝ መጠን መቀነስ፣

� የወተት ከብቶችን በቤትና በቤት አካባቢ ብቻ በማርባት 
አስሮ በመመገብ የአፈር መከላት ላይ የሚያስከትለውን 
ጉዳት መቀነስ፡- 
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� የረጅም አመት መኖ ዛፎች/perennial fodders/ እንደ 
ሸንኮራ አገዳና ሌሎችም መኖ ዛፎች ማልማትና እንስሳትን 
መቀለብ የሙቀት አማቂ ጋዞችን ከአየር ዉስጥ ለዕድገታቸዉ 
በመጠቀም የአየር ብክለትን መቀነስ፣ 

�� የከብቶችን ሽንትና አዛባ አያያዝና አወጋገድ ማዘመን፡- 

� እበት/አዛባ በአግባቡ ተሰብስቦ በማብላላት ለሀይል ምንጭ 
አግልገሎት እንዲዉልና ዝቃጩን/ሳላሪዉን/ ለአፈር 
ማዳበሪያነት መጠቀም፣

� ቨርሚ ኮምፖስት ምርቱን ለሽያጭ በማቅረብ የተጨማሪ 
ገቢ ምንጭ ማግኛ በመሆን ያገለግላል። 

� የከብቶች እበት ወይም አዛባን ለሀይል ምንጭነት በመጠቀም 
የማገዶ ፍጆታን መቀነስና በደን ላይ የሚኖረውን ጫና 
ለመቀነስ ያስችላል። 
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9. ዋቤ መጻሕፍት
Dairy cattle feeding and nutrition management, training 

package for dairy extension workers, August 2017.SNV.

Holeta Agricultural Research center 2016. Training manual for 

livestock experts (unpublished)
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