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ኣብ ብሔራዊ 
ክልላዊ መንግስቲ 
ትግራይ ንምግፋሕ 
ዝተመሓየሸ ዓሌት 
ዓቢይ ዓተር/
ባለንጓ ዝወሃብ 
ምዕባይ ዓቕሚ
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ዘይሂወታዊ ነገራት ኣብ ዓልቛይ /ባሎንጓ 
ዘብፅሕዎ ጉድኣት

1

 � ኣብ ዕንበባ እዋን

 � ኣብ ምጅማር ሎቖታ 
ምውፃእ

 � ዘርኢ እንተውፅእ

ድርቂ

 � ኣብ እዋን ምዕንባብማይ በዝሒ

 � ኣብ ቦቕሊ እዋን

 � ኣብ ምዕንባብ እዋን
ውርጪ

 � ዓልቋይ/ባሎንጓ ብተፈጥርኡ ክቦቐል ዝኽእል ኣብ ደጓዓታትን ገቦታትን 
ኮይኑ ማይ ዝዓቑር ቦታ ክፃወር ዘይኽእል ዘርኢ እዩ፡፡ 

 � ንባሎንጓ/ዓልቋይ ዘድልዮ መጠነ ቁልቋለ ካብ 5-20 % እንተኾይኑ ብጣዕሚ 
ይምረፅ ፣ ዝናብ እንትሓፅር ጠሊ ምዕቃብ የድሊ ፡፡
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ቅድሚዘርኢ ተዳልዮም ክፀንሑ ዝግበኦም ስራሕቲ2

1. መሬት ካብ 2-3 ጊዜ ምሕራስ

2. ንዘርኢግራት ምድላው

3. ኣብ ሞንጎ ነግሒ 30 ሳ.ሜትር ምውፃእ

4. ዘርኢ ካብ 175-200 ኪ.ግ ኣቐዲምካ ምድላው

5. ማዳበርያ ካብ 50-100 ኪ.ግ ኣቐዲምካ ከከም ናይቲ ሓመድ ልሙዕነት 
ምድላው

6. ፀረ ባልእ ኬሚካል ኣዳሊኻ ምፅናሕ፣ ቅድሚ ዘርኢ ተዳልዮም
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ኣብ ከባቢና ዝስማምዑ ዓሌታት ዓልቋይ/ባሎንጓ3

ዓሌት ገበልቾ፣ ዶሻ፣ ሓሸንገ 
ወይ ድማ ሞቲ ምጥቃም
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ንዓልቋይ/ዓብይ ዓተር/እንጥቀሞ ህያው ማዳበርያ4

 � ን1 ሄ/ር/4 ፀማድ/ ዘድሊ በዝሒ ሳቼት 4
 � ንክልተ ፅምዲ/0.5ሄ/ር/ ዘድሊ 2 ሳቼት 
 � ንሓደ ፅምዲ/0.25ሄ/ር/ ዘድሊ 1 ሳቼት
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ዘይሂወታዊ ነገራት ኣብ ዓልቛይ /ባሎንጓ 
ዘብፅሕዎ ጉድኣት

5
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ህያው ማዳበርያ ዘይተገበረሉ 
ዓልቋይ/ዓብይ ዓተር/ዝሕዞ 

መጠን ፅኪ

ህያው ማዳበርያ ዝተገበረሉ
ዓልቋይ/ዓብይ ዓተር/ ዝሕዞ

መጠን ፅኪ

ኣብ ሱር ዓልቋይ/ዓብይ
ዓተር /ዝርከቡ ፅክታት

መልከዖም
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ሕማማትን መከላኸሊ ሜላታትን ዓብይ ዓተር6

 � ሕበጥ ዓብይ ዓተር (ቖርሚድ)

 � መከላኸሊ ሜላ

 � ሕማም ምሰ መሮ ባይላተን 
ኬሚካል ሓደ ሊትሮ ኣብ 
ሄክታር ምጥቓም

 � ምልክት ቡናዊ በሰላ ኣብ 
ዓብይ ዓተር

 � መከላኸሊ ሜላ

 � ማንኮዜብ ሓደ ሊትሮ ኣብ 
ሄክታር

 � ፅግዕተኛ ፃህያይ መፀለም/ኣቐንጭራ 
ኣብ ዝራእቲ ኣዕታር

 � መከላኸሊ ሜላ

 � ምሩፅ ዘርኢ (ዓሌት ሓሸንገ ምጥቀም)
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 � ብእዋኑ ምፅህያይ

 � ፀረ ፃህያይ ምጥቓም

 � ካብ ፃህያይ ንፁህ 
ዝኾነ ግራት ዓብይ 
ዓተር

ምክልኻል ፃህያይ ኣብ ተኽሊ (ዝራእቲ 
ኣዕታር) ዓብይ ዓተር

7
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ንምዕፃድ ዝበፅሐ ዓብዪ 
ዓተር ተዓፂዱን ተኮኒሑን 

(swathed)

ነቐዝ ንምክል ኻ ል 9—11% 
መጠን ጠሊ ዘለዎን ብደንቢ 
ዝደረቐን ዘርኢ ዓብይ ዓተር 
ኣየር ዘየእቱን ብፕላስቲክ 
ዝተሸፈነን ኬሻ ይቕመጥ

ፆታዊ ተሳትፎ ደቂ 
ኣነስትዮን ተባዕትዮን 

ዘለዎ ዘተ ኣብ ምምራትን 
ኣጠቓቕማን ምህርቲ 

ዓብይ ዓተር

ኣተሓሕዛ ቅድመ ምህርትን ድህረ  
ምህርትን ዓብይ ዓተር
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