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ድሕረ ባይታ
እዚ ናይ ቴክኒክ መምርሒ ማንዋል ዝተዳለወሉ ምኽንያት ጣቢያ 
ልምዓት ሰራሕተኛታት፣ ደ/ተባትዮን ደ/ኣንስትዮን ሓረስቶት ኣብ 
ምፍራይን ምስፋሕን ዝተመሓየሸ ዓሌት ባሎንጓ ኣመልኪቱ ንዝወሃብ 
ስልጠናን ምኽሪ ግልጋሎትን ንክሕግዝ እዩ።

እዚ ናይ ቴክኒክ መምርሒ ማንዋል ዝተሰነዱ ውፅኢታት CASCAPE 
ፕሮጀክት መሰረት ገይሩ ዝተዳለወ እዩ።

እዚ ናይ ቴክኒክ መምርሒ ማንዋል ኣብ ሓፂር መግለፂ ባሎንጓ 
፣ንምፍራይ ባሎንጓ ዝስማማዕ ኣየር ፀባይን ዝተመሓየሹ ዓሌታት 
ባሎንጋ፣ ምድላው መሬት፣ ምዝራእን ልሙዕነት ሓመድን፣ 
ምሕብሓብ ዘራእቲ ፣ ኣተሓሕዛን ምእካብን ድሕረ ምህርቲ ምእካብን 
፣ ዘርኢ ባሎንጋ፣ ዕዳጋን ስነ-ምግብን መሰረት ዝገበረ ሕርሻ ባሎንጓ፣ 
ምቅንጃው ፆታን ኣከባቢ ኣየርን ትኹረት ገይሩ ዝተዳለወ እዩ።
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ምዕራፍ 1. ሓፂር መግለፂ ባሎንጓ
ዕላማ ምምሃር፡
ድሕሪ ምጥቅላል እዚ ምዕራፍ ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ ይኽእሉ

�� ምግላፅ መቦቀልን ዝርግሐን ባሎንጓ

�� ምግላፅ ቀንዲ መፍረይትን ተመገብትን ባሎንጓ

�� ምግላፅ ኢኮኖሚያዊን ከባቢያዊን ረብሓ ባሎንጋ ኣብ ትግራይን 
ኢትዮጵያን

�� ምግላፅ ባዮሎጂካዊ ምርባሕ ባሎንጓ

1.1  ዝርዝር መግለፂ መበቆል፣ዝርገሐን ፅንዓት 
ዘርኢ ባሎንጓ

ባሎንጋ ዓመታዊ ጥረምረ እንትኾን ምስ ማእኸላይ ኤስያ ፣ 
ሜዲትራንያንን ደቡብ ኣሜሪካን ዘለው ዓሌታት ዝምደብ መበቆሉ 
ሰሜን ኣፍሪካን ደቡባዊ ምዕራብ ኤስያን እንትኾን ኣብ ካልኦት 
ከባቢታት ብገፊሑ ይፈሪ (Harllan, 1969; Zohary and Hopf, 
2000).Cubero (1974)።

ካልኣይ ማእኸል ዓሌትኣብ ኣፍጋኒስታንን ኢትዮጵያን ዝተረኸበ እዩ። 
ይኹን እምበር Hajjar and Hodgkin (2007) መበቆሉ ማእኸላይ 
ኤስያ ከምዝኾነ እዮም ገሊፆም፣ ባሎንጓ ካብቶም ነባራት ዝበሃሉ 
ኣዝርእት ዓለምና ሓደ ኾይኑ ንምግብነት ኣብ ምውዓል እውን ኣብ 
ብርኪ ሰለስተ ዝተሰርዐ ኣዝዩ ጠቀሚ ናይ ጥራምረ ዘርኢ እዩ።

ኣብ ኢትዮጵያ ብሓረስታይ ብርኪ መፍረያይነት ባሎንጓ ኣብ 1000 
ኪ/ግ ክሳብ 1200 ኪ/ግ/ሄ/ር እንትኾን (Agegnehu et al.,2006)፣ 
ብደረጃ ዓለም ግን ማእኸላይ መፍረያይነት ባሎንጓ ከባቢ 1800 ኪ/ግ 
ካብ ሄ/ር እዩ (CARDA, 2008)።
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ማእኸላይ ስታትቲክስ ኤጀንሲ ከምዝሕብሮ ኣብ ምህርቲ ዘበን 
2017/18 437106.04 ሄ/ር (ማለት እውን 3.45% ናይ ጠቅላላ 
ተሓራሳይ መሬት) ብባሎንጓ ዝተሸፈነ እንትኾን ካብዚዓ 9217615 
ኩ/ል ምህርቲ ዝተሓፈሰ እንትኾን ማእኸላይ መፍረያይነት ድማ 
21.09 ኩ/ል ካብ ሄ/ር እዩ።

ኣብ ዶጉዓታት ትግራይ ገፊሕ ዝርግሐ እንትህልዎ ምግቢ ውሕስና 
ካብ ምርግጋፅ ብዝዘለለ ናይ ሓመድ ናይ ናይትሮጅን ትሕዝቶ 
ንምምሕያሽ ይሕግዝ።ካብ ረብሓታቱ ብተወሳኺ መፍረያይነቱ ካብ 
ዞባ ናብ ዞባ ዝተፈላለየ እዩ።ናይ ማእኸላይ ስታትቲስትክስ ኤጀንሲ 
2017/18 ምህርቲ ዘመን ሪፖርት ከምዝሕብሮ ናይቲ ክልል ናይ 
ባሎንጓ ማእኸላይ መፍረያይነት 16.42 ኩ/ል ካብ ሄ/ር እንትኾን 
ብኣጠቃላሊ ኣብ 10525.93 ሄ/ርተ ዘሪኡ 173354.45 ኩ/ል 
ምህርቲ ተሓፊሱ።ተመሳሳሊ ፅንዓት ማእኸላይ ስታትቲክስ ኤጀንሲ 
2011/12 ምህርቲ ዘመን ከምዝሕብሮ መፍረያይነት ካብ እቲ ዝለዓለ 
28.19 ኩ/ል ካብ ሄ/ር ክሳብ እቲ ዝተሓተ 14.39 ኩ/ል ካብ ሄ/ር 
ኣብ ዞባታት ምብራቅን ሰሜን ምዕራብን ብተኸታታሊ ናይ ምህርቲ 
ኣፈላላይ ከምዝነበሮ ይሕብር።

1.2 ህልዊ ኩነታት ምፍራይ ባሎንጓ
ኣብዚ ሐዚ እዋን ባሎንጓ ዓንዲ ዝራእቲ ብዙሓት ሃገራት ከምኒ 
ቻይና ፣ኢትጵያን ግብፅን እንትኾን ካብዚ ብተወሳኺ ንምግብነት 
ደቂ ሰባት ብስፍሓት ኣብ ሜድሪታንያንን ገለ ክፋል ላቲን ኣሜሪካን 
ይፈሪ/ (Razia Akbar, 2000; Naqvi, 1984)። ኣብ ዓለምና 
ካብ ዝምረት እቲ 60% ኣብ ቻይና ዝፈሪ እንትኾን (FAO, 2009) 
ካልኦት ቀንዲ መፍረይቲ ድማ ሰሜን ኣውሮፓ፣ ሜዲትራንያን፣ 
ኢትዮጵያ፣ ማእኸላይ ኤስያ፣ ምብራቅ ኤስያን ላቲን ኣሜሪካን እየን።

ሰደቃ 1: 	 ናይ 2017 መጠን ምህርቲ ባሎንጓ ኣብ ዓለምና ብቶን
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ሃገራት ደረጃ ግምት ሃገር ደረጃ ግምት

ዓለም 4840090 ጣሊያን 11 92767

ቻይና 1 1803019 ፔሩ 12 72818

ኢትዮጵያ 2 930633 ቱኒዝያ 13 64091

ኣውስትራሊያ 3 373605 ስፔን 14 48468

ብርጣኒያ 4 302468 ኣልጀሪያ 15 46856

ጀርመን 5 188800 ሶሪያ 16 36097

ፈረንሳይ 6 187681 ሜክሲኮ 17 32556

ግብፂ 7 112871 ጉታማላ 18 28415

ሱዳን 8 110719 ኣውስትራሊያ 19 22962

ስዊድን 9 109400 ኢራን 20 17882

ሞሮኮ 10 93400

(ፍልፍል FAO STAT, 2017

1.3 ረብሓታት ባሎንጓ
�� ባሎንጋ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ንምግብነት ወድሰብን 

ቀለብ እንስሳን ዝውዕል ኮይኑ ንሓሳማ፣ ፈረስ ደርሁን ኣዕዋፍን 
ቀለብ ድማ ዝማዕበላ ሃገራት ይጥቀማሉ።ኣገባብ ኣጠቃቅማኡ 
ድማ ከምኣሕምልቲ፣ ሸዊት/ጥረ፣ሓድሽ ዝተዓሸገ ክኸውን 
ይኽእል። ኣብ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቅ፣ ሜድትራንያን፣ 
ቻይናን ኢትዮጵያን ንቁርሲ ይዝውተር።

�� ካብ ባሎንጓ ዝዳለው ኣዝዮም ዝፍለጡ ምግብታት እዞም ዝስእቡ 
እዮም፡- መደምስ ( ፀብሒ ባሎንጓ)፣ፋላፈል (ፋላፌል-ብጣዕሚ 
ዝተጠበሰ ቆፅሊ ባሎንጋ ምስ ካልኦት ኣሕምልትን ቅመምን)፣ 
ሙቅ (ብሳራ) ካብ ቆፅሊ ባሎንጓ፣ ዝተቀቀለ ቡቅልቲ ባሎንጓ ( 
ናቤት ሾርባ) (Jambunathan et al., 1994)።
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�� ናይ ባሎንጓ ናይ ምግብነት ረብሓ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ኣብ 
ሓደ ሓደ ቦታት ልዕሊ ካልኦት ረብሓ ከምዘለዎም ተገይሩ 
ይሕሰብ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ንደቂ ሰባት 
ናይ ምግቢ ፍጆታ ዝውዕል ናይ ክረምቲ ዝራእቲ እዩ።ባሎንጓ 
ስጋ ወይከዓ ፀባ ከምዝትክእ ይሕሰብ ይኹን እምበር ሓደ ሓደ 
እዋን ንሓምለዋይ መደባሪያነት ዝዝራእ እንትኾን ብኣጠቃላሊ 
ግን ንካልኦት ምህርትታት መስርሒ ከም ንጥረ ነገር የገልግል፣ 
እቶም ዓበይቲ ፍረ ዘለዎም ዝራእቲ ባሎንጓ ከም ኣታክልቲ / 
ኣሕምልቲ ኮይኖም የገልግሉ።

�� ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ባሎንጓ ዝለዓለ ናይ ፕሮቲን ትሕዝቶ 
ከምዘለዎም የረጋግፁ፣ ነዚ እዩ እውን ናይ ድኻታት ስጋ ተባሂሉ 
ዝፅዋዕ ይብሉ። ካብዚ ዝብገስ ኣብ ብዙሓት ኣብ ምዕባይ ዝርከባ 
ሃገራት ኣብ ምግቦም ቀንዲ ናይ ፕሮቲን ፍልፍል ተገይሩ 
ዝውሰድ።

�� ልዕሊ ኹሉ ምፍራይ ባሎንጓ ኣብ ምርግጋፅ ልሙዕነት ሓመድ 
ዕዙዝ ተራ ኣለዎ እዩ ። ባሎንጓ ምስ ራሂዞብየም ብምዃን 120 
ኪ.ግ ናይትሮጅን ኣብ ሄክታር የፍሪ እዚኸዓ ኣብ ስርዓት ትሑት 
እታወታት ሕርሻ ቀፃልነት ዘለዎ ሓመድ ልሙዕነት ንምርግጋፅ 
ይጠቅም።

1.4 ውፅኢታት መፅናዕቲ ባሎንጓ
ናይ ኣዝርእቲ መፅናዕቲ ከምዝሕብርዎ ባሎንጓ

�� ኣብ ዓመት ሓደ ግዘ ዝፈሪ ተኽሊ እዩ

�� ሓርፋፍ ደቂቅን ውሽጡ ክፍቲ ዝኾነ ቅርንጣፍ ኣለዎ

�� ቁመቱ እውን ኽልተ ሜትሮ ክበፅሕ ይኽእል እዩ

�� ኣብ ሓደ ቅርንጫፍ ካብ ክልተ ክሳብ ሽዱሽተ ቆፅሊ ይህልው
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�� ባሎንጋ ብዕስለ ንህቢ እዩ ዝፅገ /pollinated/

�� ፃዕዳ እምበባ ናይ ወይኒጠጂ ነጠብጣብ ዘለዎ እንትኾን ኣብ ሓደ 
ከባቢ (Cluster)ካብ 1-5 ኾይኖም ይወፁ

�� ካብ ሕድሕድ እምበባ እኩብ ካብ 1-4 ሰፈር ይወፁ

�� ሰፈር (pods) ክሳብ 30 ሴ.ሜ ዝነውሕ እንትኾን ካብ ሰለስተ 
ክሳብ 12 ፍረ ይሕዝ

�� ረጉድ ቦምባ ክሳብ 1 ሜትሮ ዝነውሕን ብዙሓት ተቀፅላ 
(Lateral) ዓይነት ሱር አለዎ

�� ዝሑል ፀባይ ኣየር የድሊ

�� ዝተፈላለየ ዓይነት ሓመድን መጠን መፂፅ (PH) ናይ ምፅዋር 
ዓቅሚ እንትህልዎ ኣብ ዋልካ ሓመድ ዝበለፀ ውፅኢታዊ እዩ።

�� ማእኸላይ መጠን ማይ ይደሊ

�� ከከም ኩነታቱ ምህርቲ ባሎንጓ ንምብፃሕ ካብ 4-5 ኣዋርሕ 
የድልዮ

መፍለይ ባህርያት

�� ተደራራቢ ካብ ካልኦት ኣዕታር ዝዓበየ ቆፅሊ ኣለዎ

�� ውሽጡ ክፍትን ሓምለዋይ ቅርንጫፍ እንትህልዎ ክበስል ከሎ 
ናብ ፀሊም ይቅየር

�� ዕምበባ ኣብ ሱር እቲ ቆፅሊ ይዕምብብ

�� መብዛሕቲኦም ዓሌታት ፃእዳን የወይን ጠጅን ሕብሪ እንትህልዎም 
ገገሊኦም ፀሊም ነጠብጣብ ኣለዎም እክብ ኢሎም ይዕምብቡ

�� ሓደ እኩብ (cluster) ዕምባባ ካብ 1-4 ሰፈር (pods) የፍሪ

�� ሰፈር ነዊሕን ሓምለዋይን እንትኾን እንትበስል ናብ ፀሊም የወይኒ 
ጠጂ ይቅየር
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ምዕባይ ዓቕሚ ንምግፋሕ ዝተመሓየሸ ዓሌት ባሎንጓ

�� ሰፈር(pods) ነዊሕን ሓምለዋይን እንትኾን እንትበስል ናብ 
ፀሊም የወይኒ ጠጂ ይቅየር

ስእሊ 1: 	 ስነ-ቅርፅ ባሎንጓ ፍልፍል ምስሊ: HTTP://UPLOAD.WIKIMEDIA.
ORG/WIKIPEDIA/COMMONS/E/E1/ILLUSTRATION

1.5  ናይ ባሎንጓ ፅግያ
ብውሱን መልክኡ ባሎንጓ ካብ ባዕሉ ናብ ባዐሉ ብበረርቲ ነፍሳት 
ኣቢሉ ፅግያ የካይድ እዩ። ብዓሌታት ንህቢ ባሎንጋ ኣብ ምፅጋይ 
ኣብይ ኣስተዋፅኡ ይገብሩ እዮም ።ኣናሀብ ብስግረ-ፅግያ ባሎንጓ 
ክራባህን ክፃገይን ብምግባር ምህርቲ ኣብ ምውሳኽ ኣብይ ኣስተዋፅኦ 
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ይገብሩ። ብእኹል መንገዲ ዘይተፃገየ ባሎንጓ ኣብ መጠንን 
ፅሬትን ምህርቲ ዝኣበየ ኣስተዋፅኦ ኣለዎም (Singh and Bhatt, 
2012a) ነፍሳት ባሎንጓ ንክራባሕ ከምዝሕግዙ ይፍለጥ። ብዙሓት 
መፅናእትታት ከምዝሕብርዎ ናይ መዓር ንህቢ ቀንዲ ፅግያ ባሎንጓ 
ዘካይድ ከምዝኾነ ኣብ ኣውስትራሊያ ዝተገበረ መፅናዕቲ ይሕብር። 
(Somerville, 1999)።
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ምዕራፍ 2፡ ጥጡሕ ስነ-ምህዳር 
ምፍራይ ባሎንጓ
 ዕላማ ምምሀር
ድሕሪ ምጥቅላል እዚ ምዕራፍ ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ ከብርሑ 
ይግመት

��  ብዛእባ ዝናብ፣ ብራኽ፣ ሙቀትን ሓመድ ኩነታትን ባሎንጓ 
ሰሪሖም የርእዩ

��  ሰርጊ ማይ ኣብ መፍረያይነት ባሎንጓ ዘብፅሖ ሳእቤን ይገልፁ

ብራኸ

�� ባሎንጓ ካብ 2200-3000 ልዕሊ ፀፍሒ ባሕሪ ኣብ ደጉዓ ካብ 
1800-2200 ልዕሊ ፀፍሒ ባሕሪ ኣብ ወይና ደጉዓ ይቦቅል

ዝናብ

�� ብኣጠቓላሊ ካብ 700-1000 ሚ.ሜ ዝናብ ይደሊ

�� ኣብ ደጉዓ ካብ 800-1100 ሚ.ሜ ኣብ ወይና ደጉዓ ድማ ካብ 
700-900 ሚ.ሜ ዝናብ ይጠልብ

ሙቐት

�� ብማእኸላይ 130ሴ መጠን ሙቀት የድልዮ፣

�� ዝለዓለ 20-250 ሴ ዝተሓተ ድማ ካብ 5-150ሴ ክቦቅል 
ይኽእል እዩ፣

ኣስሓይታ

�� ባሎንጓ ብኣስሓይታ ብጣዕሚ እዩ ዝጉዳእ ብፍላይ ኣብ ናይ 
ዕምበባን ሰፈር (pods) ምውፃእ ግዘ እንተኾይኑ ድማ ኣዝዩ 
ይሃስዮ፣
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ምዕባይ ዓቕሚ ንምግፋሕ ዝተመሓየሸ ዓሌት ባሎንጓ

ሓመድ

�� ባሎንጓ ብጣዕሚ ዝተንፃፈፈ (well Drained) ልሙዕ ጭንጫ 
(Rocky,Silty) ደለል (ዋልካ/ Clay loam)ተፈጥሮ ዘለዎን 
ትሕቲ 6 PH ዘለዎን ሓመድ ይስማምዖ ፣

ራሕሲ

�� ብዝናብ ዝቦቅል ዝራእቲ እንትኾን ግዘኡ ዝሓለወ ዝናብ 
ንምዝራእን ቡቅለት ወሳኒ እዩ፡

�� ዝለዓለ መጠን ሙቀትን ትሑት ራሕስን እንተሃልዩ ናይ ቁማል 
እኽሊ ወራር የስዕብ ፣ ምርጋፍ ዕምበባ ፣ ትሑት ቁፅሪ ሰፈር 
(pods) ዝኸፍአ ድማ እቲ ዘራእቲ ክጠፍእ ይገብር፡

�� ሕፅረት ራሕሲ ቁመትን መብሰሊ ግዘ ዘሕፅር እንትኾን ምህርቲ 
እውን ብዓብይኡ ይቅንስ። ብተመሳሳሊ እውን በዝሒ ራሕሲ 
ዘራእቲ ናይ ምጥፋእ ሓደጋ የስእብ።

�� ጀቅጀቅ (water logging) ዕብየት ባሎንጋ ይኾልፍ፣ ተኽሊ 
ናብ ቢጫ ይቅይር፣ ሱር ኣበስብስ ዝበሃል ሕማም የኸትል።እዚ 
ፀገም ኹሉ ኣብ ከቢድ ዋልካ ሓመድ ማይ ተበዚሑ ብኣግባቡ 
እንተዘይተፃፊፉን ኣብ ኻልኦት ዓይነት ሓመድ ምህርቲ ናይ 
ምቅናስን እንትኸፍ እውን ጠቅሊሉ ናይ ምጥፋእ ሓደጋ ከስዕብ 
ይኽእል እዩ።

�� ማእኸላይ ራሕሲ ንሕብጠት ምጥባቅን ይጠቅም እዩ፡

ኣቀማምጣ መሬት

�� CASCAPE ከምዝሕብሮ ዝስማማዕ ኣቀማምጣ መሬት ካብ 
5-20% ዘሎ እዩ።
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ምዕራፍ 3፡ ዝተመሓየሸ ዓሌት ባሎንጓ
ዕላማ ምምሃር
ድሕሪ ምጥቅላል እዚ ምዕራፍ ናይ ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ ይኽእሉ፡

�� ምክያድ ሰ/ምርኣይ ዝተመሓየሹን ዝተመረፁን ዓሌታት ባሎንጓ

�� ምምራፅ ዝሐሸ ፍፃመ ዘለዎ ዓሌት ባሎንጓ ኣብ መፍረያይነቱ፣ 
ሕማማትን በትሪ ዝብዒ ናይ ምክልኻል ተኽእሎ ዘለዎን

ኣብ ኢትዮጵያ መፍረያይነት ባሎንጓ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት 
ማለት እውን ናይቲ ዘርኢ ተፈጥሮኣዊ ባህሪ ዝተሓተ መጠን ፍርያት 
ምሃብ ንባዮቲክን ኣባዮቲክን ፅዕንቶታት ዝተቃልዑ ምዃኖም ከም 
ምኽንያት ይቅመጥ። ዝለዓል ሕማም ተፃዋራይነት፣ ዓብይ ፍረ 
ንብዙሕ ምህርቲ ዝህብ ዓሌት ብሓረስቶት ተመራፂ እዩ።ኣብ 
ኢትዮጵያ መብዛሕቲኦም ሓረስቶት ዝተሓተ ፍርያት ዝህቡን 
ንባዮቲክን ኣባዮቲክን ፅዕንቶ ተቓላዕቲ ዝኾኑን ናይ ዓዲ ውሽጢ 
ዓሌታት እዮም ዘምርቱ ።

ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢ 20 ዝኾኑ ዝተመሓየሹን ኣብ ዝተፈላለየ ስነ-
ምህዳር ዝቦቕሉን ዝተፈላለዩ ሕማማት ዝፃወሩን ዓሌታት ባሎንጓ 
ኣለው። ንኣብነት ዋልቀ ዝበሃል ዓሌት ጀቅጀቅን ሱር ኣበስብስን 
ይፃወር። ካብ 2.4-5.2 ቶን ካብ ሄክታር (ምስ ናይ ዓዲ ውሽጢ 
ክነፃፀር ከሎ 1.2 ቶን ብሄክታር ዝህቡ) መጠን ዘርኢ ካብ 70-100% 
ካብቲ ስታንዳርድ ዓሌት ዝዓበየን እዩ። ዝርዝር ኣብ ወረዳ ብሚኒስተር 
ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ዝተመዝገቡን ብእንስሳትን እፅዋትን ጥዕና 
ቁፅፅር ዳይሬክቶሬት ኣፍልጦ ዝተወሃቦምን ዓሌት ኣብ ታሕቲ ኣብ 
ዘሎ ሰደቃ ቐሪቡ ኣሎ።
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ምዕራፍ 4፡ ምድላው መሬት፣ 
ምዝራእን ሓመድ ልሙዕነት
ዕላማ
ድሕሪ ምጥቕላል እዚ ምዕራፍ ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ ይኽእሉ፡

�� ምርኣይ ውፅኢት ደጋጊምካ ምሕራስ

�� ጥቅሚ ብእዋኑ ምድላው ሕርሻ መሬት የረድኡ

�� ዝተፈላለዩ እታወታትም ምትግባር ምርኣይ

�� ትክክለኛ ሜላ ኣዘራርኣ ምርኣይ

�� ክላስተር ባሎንጓ ምፍላይ

4.1.  ምድላው መሬት
ንውፅኢታዊ ዕብየት ዘራእቲ ምድላው መሬት ወሳኒ ተግባር 
እዩ።ምድላው መሬት ብልሙድ ካብ ጥሪ ክሳብ ሚያዝያ ይካየድ። 
በዝሒ ማሕረስ ክሳብ 3ተ ግዘ ክበፅሕ ይኽእል እዩ።ቀዳማይ ማሕረስ 
ኣብ ወርሒ ጥሪ፣ ካልኣይ ማሕረስ ኣብ ወርሒ ጉንበት፣ ሰልሳይ 
ማሕረስ ካብ ካልኣይ ሰሙን ክሳብ ረብዓይ ሰሙን ጉንበት ይካየድ።

4.2.  እዋን ዘርኢ
ኣዐርዩ ዝቀደመን ዝደሓረን ኣዘራርኣ ምህርቲ ባባሎንጓ ይቕንስ። 
ናይ ሓረስቶት ተሞክሮ ከምዘመላኽቶ ባሎንጓ ቀዲሙ ተተዘሪኡ 
ንሕማምን ሕፅረት ጠሊ ይቃላዕ።ብተመሳሳሊ ድሕሩ ተተዘሪኡ ድማ 
ናይ ምዕምባብ እዋኑ ኣብ ሙቀት እዋን ክኸውን ከሎ ዕምምበባን 
ሰፈርን ይቅንፀሉ። ስለዝኾነ ድማ ትክክለኛ መዝርኢ እዋን ወሳኒ 
ተግባር እዩ።ካብዚ ዝብገስ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ባሎንጓ ካብ ፍርቂ 
ወርሒ ጉንበት ክሳብ ቀዳማይ ሰሙን ወርሒ ሰነ እኹል ጠሊ ኣብ 
ዘለሉ ኹነታት ይዝራእ።
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4.3. ዓቐን ዘርእን ሜላ ኣዘራርኣን
ዓቀን ዘርኢ ምህርቲ ባሎንጓ ዝውስን ቀንዲ ተግባር እዩ።ካብዚ 
ብተወሳኺ ዓቐን ዘርኢ ብሜላ አዘራርኣን መጠን ዘርኢን 
ይውሰን።ማእኸላይ ዓቐን ዘርኢ ብብትን ንዝዝራእ ካብ 200-275 
ኪ/ግ ብሄ/ር እንትኾን ብመስመር ንዝዝራእ ድማ ካብ 175-200 
ኪ/ግ ብሄ/ር ምጥቃም ይምከር። ብመስመር ንዝዝራእ ኣፈላላይ /
ክፍተት ኣብሞንጎ መስመር 40 ሴ.ሜ.ኣብ ሞንጎ ተኽሊ ድማ 5 
ሴ.ሜ.ክኸውን ይግባእ ። ዕምቆት ምዝራእ ብመጠን እቲ ዘርኢ 
ዝውሰን ኮይኑ ካብ 6-9 ሴ.ሜ. ዕሙቆት ክኸውን ኣለዎ።

ስእሊ 3:	 ብመስመር ዝተዘርአ ባሎንጓ ኣብ ደቡብ ትግራይ ወረዳ 
ኦፍላ ጣቢያ ሓሸንገ

4.4.  ኣተገባብራ ልሙዕነት ሓመድ
4.4.1.  ሰብ ሰራሕ መዳበሪያ

ክንጥቀሞ ዝግባእ ዓይነትን ዓቀን ዘርእን ብዝተፈላለየ ኩነታት ዝውሰን 
ኮይኑ ካብቶም ወሰንቲ ዝበሃሉ ናይትሮጅንን ፎስፎረንስን ትሕዝቶ 
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እቲ ሓመድ፣ ኩነታት ጠሊ ፣ኣብ ሕሉፍ ተዘሪኡ ዝነበረ ዝራእትን 
ኣሲድነት እቲ ሓመድ፣ ትሑት ትሕዝቶ ናይትሮጅን ዘለዎ ሓመድ 
ንሕክምናታት ግቡእ መልሲ ዝህብ እንትኾን ኣዝዩ ትሑት ናይትሮጅን 
ኣብ ዘለዎ ሓመድ ግን ፈለማ ናይትሮጅን ምጥቃም ይምከር። ይኹን 
ደኣምበር ትሕዝቶ ናይትሮጅን ልዕሊ 40 ኪ/ግ ብሄ/ር ኣብ ዝኾነ 
ሓመድ ናይትሮጅን ምጥቃም ኣይምከርን።

ኣብ ናይ CASCAPE፣ ካልኦት ናይ ምርምር መዳርግትን ሓረስቶትን 
ናይ ተግባር ተሞክሮ ዝተወሰነ ናይትሮጅን ከም መጀመሪ ምጥቃም 
ባሎንጋ ቅድሚ ሕብጠት ምውፃኡን ናይትሮጅን ምፍራይ ፍልፍል 
ብምዃን የገልግሉ።ሕዋስ መዳበሪያ (ናይ ፎስፎረስን ሳልፈርን 
ትሕዝቶ ዘለዎ) ን ዝተወሰኑ ንጥረ ነገራት ምውሳኽ ነቲ ዘራእቲ ካብ 
ናይትሮጅን ዘፍሪ ባክተሪያ ክጥቀም ይሕግዝ።

�� ኤንፒኤስ ወይ ካዓ ዳያሞኒዩም ንባሎንጋ ካብ 50-100 ኪ/ግ 
ብሄ/ር ምጥቃም ይከኣል

�� ሕፅረት ሰልፈር ( ምቅናስ ዕቤት፣ቅርንጫፍ መጠን ቆፅልን 
ብኣጠቃላሊ ምንቃፅ ሓደሽቲ ቆፅልታት) ን ፎስፎረስ (ምቅያሕ 
ቆፅልን ምጥባቅ ) ሓድሽን ኣረጊት ቆፅልን ከጋጥም ከሎ ኤንፒኤስ 
(18-23-5) 100 ኪ.ግ ኣብ ሄ/ር ንባሎንጓ ምጥቃም ይምከር። 
ካልኦት ጠቀምቲ ንጥረ ነገራት ድማ ኣብ ፅንዓት / ምርመራ 
ሓመድ ተደሪኾም ኣብረብሓ ይውዕሉ።

4.4.2.  ምሕካምን ምልዋስን ዘርኢ

ህያው መዳበሪያ ውህድ ናይ ተፈጥሮ ንጥረ ነገራት ኾይኖም 
ንዕብየትን ጥዕናን ዝራእቲ ይጠቕሙ። ኣብ ዝተመረፀ ጣቢያ እቶም 
ትሕዝቶኦም ረቂቅ ነፍሳት ስነ-ሒወት ኣብ ሓመድ፣ ሱርን ዘርእን 
እቲ ተኽሊ ፅዕንቶ ብምሕዳር ዕብየት ደቀቕቲ ነፍሳት ብምስላጥ 
ልሙዕነት ሓመድ የረጋግፁ።ሰብ ሰራሕ መዳበሪያ ግን ድሕሪ ግዘ 
እቲ ሓመድ ብቐፃልነት ሕይወት ንከይሕልዎን ምህርቲ ንከይህብን 
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ይገብሮ፣ ህያው መዳበሪያ ግን ምህርቲ ብምውሳኽን ህያውነት ሓመድ 
ብቐፃልነት ንምርግጋፅ ዝሐሸ መማረፂ እዩ።ህያው መዳበሪያ ሰብሰራሕ 
መዳበሪያ ዝትክኡ እንተይኮነስ ናይ ተኽሊ ንጥረ ነገራት ምጥቃም 
ዓቕሚ የዕብዩ። ብተወሳኺ ድማ ጥዕና እቲ ሓመድ ይሕልው።እዞም 
ደቀቕቲ ነፍሳት ምጥቃም ምህርቲ ብ30% እንተወስኹ ምጥቃም 
ሰብ ሰራሕ ፎስፎረስን ናይትሮጅንን መደባሪያ ብ25% ይቕንስ። ናይ 
ዘራእቲ ዘርኢ በቶም ደቀቕቲ ነፍሳት ተለዊሱ ንክዝራእ ይግበር።ናይ 
ናይትሮጅን ናይ ምጥባቕ ዓቕሚ ጥረምረ ብምሕካም ደቂቕን ኣብ 
ሓመድ ዝርከቡ ነፍሳት (Rhizobium) ኣቢልካ ይረጋገፅ ።እዚ 
ማለት ኣብ ሱር ዝርከብ ክቢ ሕብጠት ከምርት ብምግባር ናይትሮጅን 
ብተኽሊ ጥረምረ ክጥቀሙ ይገብር።

 4.4.3.  መረፃ ናይትሮጅን ዘጣብቑ ረቂቕ ነፍሳት

ራይዞቢዩም /Rhizobium/ ናይ ደቀቅቲ ህዋሳት ዓሌት እዩ። 
ራይዞቢዩም ምስካልኦት ብምትሕብባር ኣብ ዓለም ናይትሮጅን 
ዘጣብቅ እዩ።እዞም ደቀቅቲ ህዋሳት/ባክተሪያ/ ነቲ ተኽሊ ብቐሊሉ 
ብስሮም ኣቢሎም ናይትሮጅን ብቀሊል መንገዲ ክሓንፁን ክረኽቡን 
ይገብሮም እዩ።ከምዝፍለጥ ናይትሮጅን ንኩሎም ሂወት ዘለዎም 
ጠቃሚ ነገር እዩ።ካብ ብተወሳኺ 90% ትሕዝቶ ከባቢ ኣየር 
ናይትሮጅን እዩ።እዚ ተኽልታት ክጥቀምሉ ተኾይኖም ብከይዲ 
ምጥባቅ / ምፍራይ ናይትሮጅን ክሓልፍ ኣለዎ ነዚ ድማ ራይዞቢዩም 
(Rhizobium) ንሱር ክቢ ሕባጥ ከውፅእን ምፍራይ ናይትሮጅን( 
Nitrogen fixation) ከሳልጥን ይገብር።

ራይዞቢዩም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዕዳጋ ዝርከብ ናይ ኣዕታር መሐከሚ 
እዩ። ትክክለኛ መሐከሚ ንትክክለኛ ጥራምረ ምጥቃም ወሳኒ እዩ። 
ስለዝኾነ ድማ ራይዞቢዩም ንባሎንጓን ዓይኒ ዓተርን ፅቡቅ መሐከሚ 
እዩ።
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4.4.4  ኣተዓቓቕባ መድሓኒታት

��  ኣብ 280c ሙቐት ዘለዎ መኽዝን ክዕቀብ ኣለዎ። ውፅኢታዊ 
ምእንትን ክኸውን ድማ ትሕቲ 100C ክዕቀብ የብሉን ። ኣብ 
ብጣዕሚ ሞቃት / ቆላ ከባቢታት/ ካብ ሓመድ ዝተሰርሐ ዕትሮ 
ተዓቂቡ ኣብ መሬት ተቀቢሩ ክዕቀብ ኣለዎ።

�� ንፀሓይ ብርሃን ምቃላዕ፣ይኹን ኣብ እንዳኩኽኔ ወይ ከዓ ጥቃ 
ሓዊ ክዕቀብ የብሉን፣

�� ኣየር ይኹን ማይ ኣብ ዘየእቱ ጠቢቁ ዝተኣሰረ ክዕቀብ ኣለዎ። 
ኣብ ጥቅሚ ኣብዝውዕለሉ እዋን ተዘይኮይኑ ክኽፈን የብሉን።

�� ጥቃ ኬሚካላት ክዕቀብ የብሉን።ምኽንያቱ ናይትሮጅን ዘፍሪ 
ባክተሪያ ክቐትሎ ስለዝኽእል፣

�� ቅድሚ መጥቀሚ እዋን ምሕላፉ ምጥቃም፣

�� ምስተኸፈተ ወድያውኑ ምጥቃም፣

መድሓኒት ቅድሚ ምጥቃምና ኣብ ግምት ክኣትው ዝግብኦም 
ነጥብታት

�� ናይትሮጅን ዘጣብቅ ባክተሪያ ቅድሚ መጥቀሚ እዋን ምሕላፉ 
ኣብ ረብሓ ክውዕሉ ይግባእ፣ ተዘይኮይኑ ሂወታውያን ረቀቅቲ 
ተህዋስያን ግዘ ተሓሊፍዎም ይሞቱ እዮም።

�� ፀረ-ቫይረስ ዝተሓከሙ ዝራእቲ ብህያው መዳበሪያ ክሕከሙ 
የብሎምን።ናይ ግድን ተኾይኑ ግን ኣብቲ ናይ ዘርኢ ነዃል 
ክልቲኦም ኣብዘይራኸብሉ መንገዲ ክንጥቀም ይግባእ።

�� ብጊዜ ከይዲ ውፅኢታዊነት ኣእታር እናቐነሰ ስለዝኸይድ 
በቢእዋኑ ኣእታር ብህያው መዳበሪያ ምልዋስ ኣድላይ እዩ።

ኩነታት ሓመድ

�� ጀቅጀቅ ሓመድ ቅድሚ ህያው መዳበሪያ ምጥቃምና ክነፀንፍፎ 
ይግባእ
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�� ዝተሓተ ትሕዝቶ ናይትሮጅን ዘለዎ ሓመድ ንህያው መዳበሪያ 
ዝሐሸ ግብረ መልሲ ይህብ ፣ ምምርማር ሓመድ ከምዘሎ ኮይኑ 
ናይ ቅድሜኡ ዝነበረ ዘራእቲ ምህርትን ዝተርኣዩ ምልክታት 
ሕፅረት ንጥረነገራት መሰረት ምግባር ይከኣል።

�� ንውፅኢታዊነት ራይዞቢዩም ክትባት ምጥቃም እቲ ሓመድ 
ማእኸላይ መጠን ጠሊ ኣብ ዘለሉ ግዘ ምጥቃም ወሳኒ እዩ፣

�� ባሎንጓ ሰፊሕ ናይ መፂፅነት ዓይነትን መጠንን (PH፡ 4.5-8.3) 
ኣዝዩ ትሑትን ናይ ሱር ሕብጠትን ዕብየት የኽሽፍን ብኡ ኣቢሉ 
ከይዲ ምጥባቅ ናይትሮጅን የተኣጓጉል።ብኣጠቓላሊ ግን ሞንጎኛ 
PH ዘለዎ ሓመድ ንዕብየት ባሎንጓ ወሳኒ እዩ።

4.4.5  ምድላው ንምሕካም ባሎንጓ ኣብ ባይታ

ኣብ ዕዳጋ ብዙሓት መሐከሚ ኣለው ።ገሊኦም ብመልክዕ ሕሩጭ 
ዝተረፉ ድማ ብመልክዕ ፈሳሲ ዝዳለው ኮይኖም ምስ ኣጠቓቕማ 
መመርሒ እዮም ዝመፁ። ስለዚ ንዝበለፀ ውፅኢት መምርሒ 
መፍረያይ ምኽታል ወሳኒ እዩ።

ሕሩጭ መድሓኒታት ተጠቂምና ኣዕታር ንምሕካም ዘድልዩና 
መሳርሒታት፡

�� ህያው መዳበሪያ (ናይትሮጅን ዘጣብቅ / Rhizobium 
inoculants)

�� ማይ

�� ሽኮር (ከም ማስቲካ ዘጣብቅ ነገር/ ሙጫ) ናይ ማይ ሓሰኻ ወይ 
ድማ ናይ ስኮር ውህድ (sugar solution)

�� መዐቐኒ ማንካ(ናይ ሻሂ)

�� መሕወሲ ኣቅሓ

�� ፅላል ዘለዎ ቦታ ዝተሓከሙ ዘራእቲ ካብ ፀሓይ ብርሃን 
ንምክልኻል ኣብነት፡ ገለባ፣ተኽሊ፣ ዳዕሮ /ፅላል
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4.4.6  ከይዲ ምሕካም ዘርኢ ባሎንጓ

ሓረስቶት ኣብ ሓደ መዓልቲ ዘሪኦም ክውድእዎ ዝግባእ ዘርኢ ጥራሕ 
እዮም ክሕክሙ ዘለዎም። ዝተሓከመ ዘርኢ ምስ ዘራእና ወድያውኑ 
ብሓመድ ክሽፈን ኣለዎ ምኽንያቱ ካብ ናይ ፀሓይ ብርሃን መጉዳእቲ 
ንምክልኻል።

.ሰደቃ 3: 	 ዓቐን መድሓኒትን ዘድሊ መጠን ዘርኢ ባሎንጓ

ተ.ቁ ዓቐን መድሓኒት 
(ግራም)

መጠን ዝርኢን ዝሽፍኖ መሬትን

ባሎንጋ (ኪ/ግ) ዝሽፍኖ መሬት

1 62.5 (ፍርቂ ሳቼት) 22 0.125 ሄ/ር (0.5 ፅማድ)

2 125 (ሓደ ሳቼት) 44 0.25 ሄ/ር (1.0 ፅማድ)

3 250 (ክልተ ሳቼት) 87  0.5 ሄ/ር (2.0 ፅማድ)

4 500 (ሰለስተ ሳቼት) 175
1.0	  ሄ/ር (4.0 

ፅማድ)

ብርክታት ምሕካም ዘርኢ ባሎንጓ

�� ብርኪ 1: ኣብ ሓደ መዓልቲ ተዘሪኡ ዝውዳእ ፅሩይ ዘርኢ 
ብምዕቃን ናብ መሕወሲ ኣቅሓ ምእታው

�� ብርኪ 2: 300 ሚ.ሊ ዝሕዝ ናይ ፕላስቲክ ጠርሙዝ ማእኸላይ 
ሙቀት ዘላዎ ማይ ብምምላእ ንምሕዋስ ምእንታን ክጥዕም 500 
ሚ.ሊ ናብ ዝሕዝ ፕላስቲክ ጠርሙስ ምግምጣል ፣

�� ብርኪ 3: ክልተ ናይ ሻሂ ማንካ ስኳር ብምውሳኽ ብደንቢ 
ምሕባር እዚ መጣበቂ ይበሃል፣

��  ብርኪ 4: ዝተወሰነ ዓቐን መጣበቒ ናብቲ ክዝራእ ዝተዳለወ 
ዘርኢ ብምውሳኽ ኩሎም ዘርእታት ክሳብ ዝሽፈኑ ብደንቢ 
ምሕዋስ፣.

�� ብርኪ 5: በቲ ዘርኢ ክፋል እቲ መዐሸጊ ዝተፈጠረ ዕሳው 
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ከይህሉ ምርግጋፅ ተዘይሓሊው ብደምቢ ብምንቅናቅ ዝደስከለ 
(ድንኩል) ፈጢሩ ዝነበረ ክብተን ምግባር። እቲ ናይ መድሓኒት 
ኬሻ ኣብ ፅላል ቦታ ኮይንካ ብምኽፋት ኣድላይ ዝኾነ መጠን 
ናብቲ ብመጣበቂ ዝረሓሰ ዘርኢ ምውሳኽ፣

�� ብርኪ 6: ዘርኢ ምስቲ መድሓኒት ቀስ ኣቢልና ብንቅናቅ 
ምሕዋስ ኣብዚ እቲ ዘርኢ ከይስንጠቅን ኮፈኑ ከይለቅቅን ሓይሊ 
ክንጥቀም የብልናን፣

�� ብርኪ7: ዝተሓከመ ዘርኢ ኣብ ፅላል ክቅመጥ ይግባእ ። 
ተዘይኮይኑ ግን ናይ ፀሓይ ብርሃን ነቶም ናትሮጅን ዘጣብቁ 
ተህዋስያን ይቀትሎም እዩ፣

�� ብርኪ 8: ዝተሓከሙ ዝራእቲ ንፀሃይ ከየቃላእካ ወድያው 
ምዝራእን ብሓመድ ምሽፋንን ኣገዳሲ እዩ፣

እቲ ዝተረፈ ዘርኢ እውን ብርክታት 1፣4፣ 6፣7ን 8 
ደጋጊምና ብምጥቃም ግራት ክሽፈን ይግባእ፣

ምዝራእ ዝተሓከመ ዘርኢ ባሎንጓ

ንምዝራእ ዘርኢ ባሎንጓ ምችው ዝኾነ ከባቢያዊ ኹነታት ዝበሃል፡

�� ኣብ ብጣእሚ ራሕስን ዝደረቐን ናይ ሓመድ ኹነታት ምዝራእ 
ናይ ቡቕለት ከይዲ ይዓግት ካብዚ ብተወሳኺ እውን ብጣዕሚ 
ዝተሓተ ናይ ተሓዋስያን/ ባክተሪያ/ ምስፍሕፋሕ ኣብ ሱር 
ክፍጠር ይገብር፣

�� እኹል ፀሓይ በርሃን ኣብ ዘይብሉ ኣብነት ደበና (ጊመ) ኣዐርዩ 
ከይወግሐን ኣጋምሸትን፣
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ስእሊ 4:	 ብርኪታት ምሕካም ዘርኢ ባሎንጓ

ስእሊ 5: 	 ባይታ መሰረት ዝገበረ ስልጠና ንሓረስቶት ብዛእባ ዝተሓከመ ዘርኢ 
ባሎንጓ ን እብየቱን
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4.5.  መፍረያይነት
ህያው መዳበሪያ ምጥቃም ዝጀመሩ ሓረስቶት ምስ ሙሉእ ፓኬጅ 
ብምጥማር ባሎንጓ ብመፍራይ ዝሐሸ ምህርቲ ይረኽቡ ኣለው።ምጥቃም 
ህያው መዳበሪያ 600 ኪ/ግ ኣብ ሄ/ር ምህርቲ ይውስኽ።ኣብ ልዕሊኡ 
50 ኪ/ግ ብሄ/ር DAP ተጠቂምና ድማ ዝበለፀ ምህርቲ ምሕፋስ 
ይከኣል።ብኣጠቓላሊ ክርአ ከሎ ኣብ ዞባ ደቡብ ዝተሓከሙን 50 
ኪ/ግ/ ሄ/ር ዝተወሰኸሉን ግራት ብማእኸላይ 3118 ኪ/ግ/ሄ/ር 
ምህርትን 7050 ኪ/ግ/ሄ/ር እኩብ ህይወት ክርከብ ክኢሉ እዩ። 
ብኻሊእ መልክዑ ብምሕካም ጥራሕ ዝተዘርአ ግራት ብማእኸላይ 
2514 ኪ/ግ/ሄ/ር ምህርትን 5598 ኪ/ግ/ሄ/ር ስብስብ ህይወት 
ጥራሕ እዩ ተረኺቡ።

ስእል 6: 	 ፅልዋ ምሕካም ኣብ ዕብየት ባሎንጓ
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ምፍራይ ባሎንጋ ኣብ CASCAPE ምስኻልኦት ክነፃፀር ከሎ 
ብጣዕሚ ዝለዓል ፍርያት ተረኺብሉ። CSA (2015), ከምዝሕብሮ 
መፍረያይነት ባሎንጓ 1893 ኪ/ግ /ሄ/ር ፣1735 ኪ/ግ/ሄ/ርን 1596 
ኪ/ግ/ሄ/ር ኣብ ኢትዮጵያ፣ ትገራይ ክልል ዞባ ደቡብ ብተኸታታሊ 
ነዚ ይመስል።ስልዝኾነ ናይ ባሎንጓ መፍረያይነት ኣብ ናይ CASCAPE 
ሳይታት ኣዝዩ ዝሐሸ ምዃኑ የረድእ።

ሰደቃ 4: 	 መፍረያይነት ባሎንጓ ኣብ CASCAPE ጣቢያታት 2013 ምህርቲ ዘመን

ሕክምና

ማእኸላይ 
ቁፅሪ

ሕብጠት 
ተኽሊ

ማእኸላይ 
ናይ ተኽሊ 

ተኽሊቁመት 
ተኽለ ሴ.ሜ

 ማእኸላይ 
ምህርቲ 

ኪ/ግ/ሄ/ር

ማእኸላይ 
ስብስብ ህይወት 
ምህርቲ ኪ/ግ 

/ሄ/ር

ምህካም ራይዞቢዩም 
ምስ ሰብ ሰራሕ 
መዳበሪያ DAP

120 121.5 3118 7050

ምህካም ራይዞቢዩም 
ምስ ሰብ ሰራሕ 
መዳበሪያ DAP

95 110.6 2514 5598

ይኹን ድኣምበር ናይ ምህርቲ ኣፈላላይ ኣብ ሞንጎ ጣቢያታት 
ከምዝተፈጠረ የርኢ እዚ ድማ ካብ 4142 ኪ/ግ/ሄ/ር ኣብ ዓይባ 
ጣቢያ እስካብ 1627 ኪ/ግ ሄ/ር ኣብ ሓሸንገ ጣቢያ ዝተርኣየ እዩ። 
(ስእሊ .7).
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ስእሊ7: 	 ኣፈላላይ ምህርቲ ባሎንጓ ኣብ CASCAPE ጣቢያ ኣብ 2013

ስእሊ 8: 	 ንምእካብ ዝበፅሐ ዝተሓከመ ባሎንጓ
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4.6.  መዋፃኣይነት
ናይ መሐከሚ ዋጋ ብሄ/ር 40 ብር ጥራሕ እዩ። ምስ ነውፅኦ ወፃኢ 
ዝርከብ ትርፊ ክስላሕ ከሎ 8280 ብር እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ 
ናይ ስነ-ቁጠባ ፅንዓት ከምዝሕብሮ ልዕሊ 100 % መኽሰብ ዘርክብ 
ስለዝኾነ ብመብዛሕቲኡ ገባር ተቀባልነት ኣለዎ እዩ።

4.7  ድሌት ሓረስቶት
ብምኽንያት ዝህቦ ዝለዓለ ምህርትን እኩብ ህይወት ዝተሓከመ ባሎንጓ 
ሓረስቶት ዝተሓከመ ባሎንጓ ካብ ዘይተሓከመ ይመርፅዎ።ብተመሳሳሊ 
ዝተሓከመ ግራት ባሎንጓ ዝሐሸ ሕማም ናይ ምፅዋር ዓቅሚ ኣለዎ። 
ብኣጠቃላሊ ዝተሓከመ ተኽሊ ሓምለዋይ ፣ ነዊሕን ዓብይን ቃንጫ 
(ጉንዲ) ይህልዎ።

4.8  ዝስማማዕ ሜላ ኣዘራርኣ
ባሎንጓ ካብቶም ኣብ ደቡብ ትግራይ ዝዝርኡ ዓንዲ ዘራእቲ ሓደ 
እዩ። ይኹን ደኣምበር ምስ ካልኦት ብምሕዋስ ( intercropping) 
ኣይዝራእን።ሓረስቶት ባሎንጓ ንምድንፋሕ ልሙዕነት ሓመድ 
ንምቅይያር ዝራእቲ ይጥቀምሉ። ባሎንጋ ብዋናነት ኣብ እፅድያ 
ይዝራእ ብዝተወሰነ መልክኡ ድማ ብመስኖ እውን ንክለምዕ ይፍተን 
እዩ። ሓረስቶት ሓደ ሓዲሽ ሞያዊ ስልጣነ ቴክኖሎጂ ኣብ ሕርሻ 
ስርሖም ሓዊሶም ንክትግብርዎ እንተኾይኑ ብዙሓት መመዘኒ 
ሮቋሒታት ኣለውዎም።ባሎንጓ ብደንቢ ዝተለመደን ዝተቀናጀወን 
ንናይ ልሙዕነት ሓመድ ምዕባይ እውን ዝጥቀምሉ እዩ። ሓረስቶት 
ባሎንጓ ብጣእሚ ጠቃምን ንሕርሻ መሬቶም ብዝበለፀ ከምዘመሓይሽ 
ተረዲኦም እዮም ዝዘርእዎ። ናይ መብዛሕቶኦም ሓረስቶት ዘለዎም 
ልምዲ ባሎንጓ

ተዘሪእዎ ዝነበረ ሕርሻ መሬት ስንዳይ እዮም ዝዘርእዎ ምኽንያቱ 
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ስርናይ ዝለኣለ ምህርትን ይህብን ዘሎ ንጥረ ነገር ናይ ምውሳድ 
ተኽእሎኡ ዝለኣ እዩ ዝብል እምነት ስለዘለዎም።ስለዚ ሓረስቶት 
ናይ ንጥረ ነገር ፍሰት ሚዛን ንምሕላው ባሎንጓ ናይ ስርናይ መቀያየሪ 
ይጥቀምሉ። ስለዚ ምምራት ባሎንጋ ምስ ሜላ ኣዘራእዓ ሓረስቶት 
ዝስማማዕ ዝራእቲ እዩ።

ባሎንጓ ንምቅይያር ዘራእቲ ምችው ዘርኢን ናይትሮጅን ካብ 
ከባቢ ኣየር ስሒቡ ኣብ ሓመድውሽጢ ብምጥባቅ ናይ ደቀቅቲ 
ህዋሳት /ራይዞቢዩም/ ቁፅሮ ንክበዝሕ ናይ ምግባር ተኽእሎ ዘለዎ 
ዘራእቲ እዩ።ሓመድ ልሙዕነት ብግቡ የመሓይሽ እዩ። ከምዝፍለጥ 
ናይ ኢትዮጵያ ሓመድ 85% ትሑት ልመዕነት ሓመድ ከምዘለዎ 
ይፍለጥ እዩ። ስለዚ ሞያዎዊ ስልጣነ ቴክኖሎጂ ምጥቃም ፅቡቅን 
መዋፃኣይን እዩ። ናይ ባሎንጓ ጠቃምነት ኣብ ግምት ብምእታው 
ንምፅጋን ሓመድ ልሙዕነትን ፍልፍል ኣታውን ዘራእቲ ንምቅይያርን 
ሓረስቶት ይጥቀምሉ እዮም።ባሎንጓ ምስ ሜላ ኣዘራርኣ ዘራእቲ 
ዝተወሓደ እዩ። ነገር ግን ምምራት ባሎንጓ ኣብ ደቡባዊ ዞባ 
ብፃህያይ፣ባልዓትን ሕማማትን ኣፀጋሚ እናኮነ እዩ።ስለዚ ዝኸፍአ 
ናይ ምሕርቲ ምጥፋእን ምዝራእ ባሎንጓ ድማ ካብ ግዘ ናብ ግዘ 
እናቐነሰ እዩ ዝመፅእ ዘሎ።ሓረስቶት ደጋጊሞም ሓደ ዓይነት ዘራእቲ 
ንክዘርኡ ይግደዱ ኣለው። እዙይ ድማ ኣብ ሓመድ ልመዕነት ተፅእኖ 
የሕድር እዩ።ስራሕቲ ምሕካም /ጥረምረ ብዝተመሓየሸ ናይ ሓመድ 
ማናጅሜንትን ምጥቃም ፀረ-ባልዓትን ክድገፍ ይግባእ።
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ምዕራፍ 5: ሓለዋ ዘራእቲ 
ዕላማ ምምሃር
ድሕሪ ምጥቅላል እዚ ምዕራፍ ተሳተፍቲ፡ እዞም ዝስዕቡ ይኽእሉ

�� ምክያድ ሰሪሕኻ ምርዓይ ትክክለኛ ምቁፅፃር ፃህያይ

�� ምግላፅ ፍልፍል በትሪ ዝብእን ወራርን ንምቅናስ ምጥቃም 
ዝተመረፀ ዘርኢ

�� ምግላፅ ናይ ዝተቀናጀወ ባልዓት ማናጅሜንት (IPM)

�� ምግላፅ ጥቅሚ ኬሚካላት ንምቁፅፃር ሕማማት ቡናዊ በሰላ

�� ምግላፅ ጥቅሚ ኬሚካል ንምቁፅፃር ዋና ዋና ባልዓት

5.1  ባልዕ
ትርጉም ባልዕ

ባልዓት ማለት ሂወት ዘለዎም ባክተሪያ፣ ፋንጋይ ኣብ ኣትኽልትን 
ሕንስሳን ዝኽሰት ኾይኑ ኣብ ጥዕና ደቂ ሰባት ወይ ድማ ስነ-ቁጠባ 
ኣሉታዊ ፅዕንቶ ዝፈጥር እዩ። ብኻሊእ መዳይ ድማ ዝኾነ ሂወት ዘለዎ 
ነገር ግን ድማ ኣብ ከባቢና ክህሉ ዘይንደልዮ ማለት እዩ።

ምሕደራ /ኣተሓሕዛ ባልዓት

�� እዚ ማለት ኣብ ዘራእቲ ጉድኣት ዘየብፅሑ ባልዓት ኣብ ስነ-
ምሕዳር ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ።

�� ኣብ ምሕደራ ባልዓት ባዮሎጂካዊን ኬሚካላዊን ቁፅፅር ባልዓት 
ብሓባር ምጥቃም ከምፅቡቅ መማረፂ ኣይውሰድን

�� ኬሚካላዊ መማረፂ ካብ ክልቲኦም ባዮሎጂካዊን ኬሚካለዊን 
ሓዊስካ ምጥቃም ዝሐሸ መማረፂ ምጥቃም እዩ ዝምረፅ፡



34

ምዕባይ ዓቕሚ ንምግፋሕ ዝተመሓየሸ ዓሌት ባሎንጓ

 ንምጉዳእ ዘራእቲ ባልዓት ዝምችዎም ኹነታት:

�� ዓሌት እቲ ባልዕ ኣብ ትክክለኛ ብርኪ ክርከብ ኣለዎ

�� ምሕላው ምችው ከባቢያዊ ኩነታት

�� ብቐሊሉ ዝጥቃዕ ዓሌት ዘራእትን ኣብ ክጥቐኣሉ ዝኽእል ዕብየት 
ብርኪ ክርከብ ክኽእል ኣለዎ

�� ኩሎም ኣብ ላዕሊ ዝተገለፁ ኣብ ተመሳሳሊ አዋን ክኽሰቱ 
አለዎም

ስእሊ 9: 	 ስሉስ ኩርና ባልዓት

5.2  ዝተቀናጀወ ምሕደራ ባልዓት
ትርጉም

ከምናይ FAO ዝሃቦ ትርጉም ምሕደራ ዝተወደደ ባልዓት (IPM) 
ማለት ጥንቃቀ ብዝተመልአ መልከዑ ኹሎም ሜላታትት ምቁፅፃር 
ባልዓት ብዝተዋደደን ትክክለኛን መጠን ብምጥቃም ዕብየት ባልዓት 
ምቅናስን እንጥቀመሎም ፀረባልዓትን ኣገባብ ኣፈፃፅማኦም ድማ 
ብስነ- ቁጠባ ዘዋፅኡ ፣ ኣብ ጥዕና ደቂ ሰባትን ከባቢን ዘብፅሕዎ 
ሓደጋ ድማ ዝቀነሰ ምግባር ማለት እዩ።



ንጣብያ ሰብ ሞያ ዝተዳለወ ቴክኒካል ማንዋል

35

ዋና ዋና መትከላት ዝተዋደደ ምሕደራ ባልዓትመዐቀኒ

�� ኣብ ዝተዋደደ ምሕደራ ባልዓት (IPM) ፕሮግራም ናይቲ 
ምሕደራ ስነ-ከባቢ ማናጅሜንት ስለዝኾነ ድማ ትግበራ እቲ 
ምሕደራ ዘይተደልዩ ፅዕንቶታት ክፈጥር እዩ። ናይቲ ስርዓት 
መሰረት ወይከዓ ኣጠቃላሊ ሜላ ኣብዚ ሓሳብ ዝተመስረተ እዩ።

�� ዝኾነ ባልዕ ኣብ ዝኾነ ናይ ምፅዋር ብርኪ ይርከብ፣ ብስነ-ሓሳብ 
ደረጃ መጉዳእቲ ስነ-ቁጠባ ድማ ካብዚ ሓሳብ ይምስረት

�� ተፈጥሮኣዊ ናይ ቁፅፅር ሜላታት ባልዓት ናይ ምስትኽኻል 
ተኽእሎ ኣለዎም ስለዝኾነ ድማ ዝተዋደደ ምሕደራ ባልዓት 
እንኮ መማረፂ ተገይሩ ይውሰድ።ይኹን ዳኣምበር እዚ ሜላ 
በቲ ዝተቀመጠ ናይ ስነ-ቁጠባ መዋፃኣይነት ብርኪ መሰረት 
ተዘይሰሪሑ ፀረ-ባልዕ ምስካልኦት ሜላታት ብምውህሃድ 
ምጥቀም ናይ መወዳእታ መማረፂ ይኸውን።

�� ትሕቲ 100% ኣድላይ ዝኾነ ተረፍ ቀዋሚ ባልዓት ብምግዳፍ 
ንናይ ተፈጥሮ ባልዓት ንምክልኻልን ናይ ተፃወራይነት ባህሪ 
ቅድሚ ምዕባዩ ይቅንሶ።

5.3  ምሕደራ ፃህያይ
ፃህያይ ኣብ እዋኑ ዘይምፅሃይ ቀንዲ መንቀሊ ምንካይ መጠንን ፀሬትን 
ምህርቲ ሕርሻ እዩ።እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ነቲ ዘራእቲ እቲ ፃህያይ 
ንጥረ ነገር ስለዝሻመዮ እዩ።ምጥቃም ፀረ-ፃህያይ ብመስመር ብምንፃግ 
ፃህያይ ብቀሊሉ ብምክልኻል ውፅኢቱ ፅቡቅ እዩ።ብመስመር ምዝራእ 
ኣብ ተረፈ ምህርቲ ዝፍጠሩ ባልዓትን ንምቅናስ ይጠቅም እዩ።

ምሕደራ ፃህያይ ኣብ እዋኑ ዘይምክያድ ዋናን ቀንዲ ፀገም ፅርየትን 
መጠንን ምህርቲ ሕርሻ እዩ። ፃህያይ ብእዋኑ ምክልኻል ተዘይተገይርሉ 
ንጥረ ነገራት ብምሽማይ ዘራእቲ ምህርቶም ንክቅንሱ ይገበር። ፃህያይ 
ብፀረ-ባልእ ብመስመር ምክልኻልን ዘራእቲ ብመስምር ምዝራእን 
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ሓመድ ወለድን ካብ ተረፈ ምሕርቲ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ባልዓትን 
ምክልኻል ይከኣል እዩ።

ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ካብቶም ቀንዲ ማሕለኻታት ፃህያይ ብፍላይ 
ድማ ናይ ፓራሳይት ባህሪ ዘለዎም ሓዲኡ በትሪዒ ዝብዒ እዩ። 
ዓሌታት በትርዒ ዝብዒ /orobanchea minor, orobanchea 
ramosa, and orobanchea cernua and orobanchea 
crenata/ እዮም።

ዓሌታት በትሪ ዝብዒ ናይ ሱር ፅግዕተኛ እውን ይበሃሉ፣ እዚኦም 
ኣብ ዓለምና ንብዙሃት ዓይነታት ዝራእቲ ምህርቲ ምቅናስ ዘስዕቡን 
እቶም ቀንዲ ኣብ ሓመድ ተተስፋፊሖም ድማ ንምቁፅፃሮም ኸበድቲ 
ዝኾኑን እዮም። ካብቶም ዓሌታት በትሪ ዝብዒ (Orobanche) እቲ 
ብዋናነት ኣብ ናይ ዓዕታር ዘርኢ ባሎንጓ ሓዊሱ ኸቢድ ጥፍዓት /
ውድመት ዘኸትል በትሪ ዝብዒ (Orobanche crenata Forsk) 
ዝበሃል እዩ።ካብ ባሎንጓ (Vicia faba L.) ብተወሳኺ ዓተር 
(PisumsativumL) ፣ብርስን፣ (Lens culinaris Medick.) እና 
ሽምብራ (Cicer arietinum L.) የጥቅዕ እዩ።

ስእሊ10: 	 ብበትሪ ዝብዒ ዝተጠቅዐ ባሎንጓ
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5.3.1  ሜላታት ቁፅፅር በትሪ ዝብዒ

ባህላዊ ቁፅፅር

�� ካብ (15-18 ሴ.ሜ ቁመት) ምስ በፅሐ በቢ15 መዓልቲ ኣፈላላይ 
ብኢድ ምፅሃይን ምቅባር / ምቅፃል

�� ምቅይያር ዘራእቲ እቲ ኻሊእ መማረፂ እዩ፣

�� ቀዳማይ ፃህያይ ኣብ 21 መዓልቲ ድሕሪ ምዝራእ (2ይ/3ይ 
ሰሙን ሰነ ) ዝካየድ ኮይኑ ነቲ ዝራእቲ ናይ ጠልን ንጥረ ነገርን 
ምሽማይ ይቅንሰሉ። 2ይ ፃህያይ እዚ ድማ ቅድሚ ምዕምባብ 
(ኣብ ፍርቂ መስከረም) እዩ ዝካየድ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ እዋን 
ምዕምባብ ይኹን ድሕሪ ምዕምባብ ፃያይ ምፅሃይ ይጎድእን 
ንሕማም ስለዘቃልእ ኣየድልይን።

ብኬሚካል ምቁፅፃር

ብምኽንያት ኣብ ውሽጢ መሬት ዘካይድዎ ዕቤትን ዘርኦም ንዓይኒ 
ደቂቅ ምዃን ንምፍላይ ኣዐርዩ ኣፀጋሚ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ 
ምስቲ ተኽሊ /ዝራእቲ ስለዝተሓሓዙን ብሰንኪ ሕፅረት መሪፁ 
ዝከላኸል ፀረ-ባልዕ ምቁፅፃር ከቢድ ይገብሮ።ኣብ ልዕሌኡ ድማ 
ኣብቶም ተጠቃዕቲ ዝራእቲ ናይሱር ፅግዕተኛ ናይ ምፅዋር ተኽእሎ 
ዝወሓደ ምዃኑን ኣብ ገሊኦም ድማ መሊኡ ዘየለ ምዃኑን እዩ።እቲ 
ናይ ሓፂር እዋን ፀገም ምህርቲ ምቅናስ እንትኸውን እቲ ብጣዕሚ 
ዘስግእ ፀገም ግን ኣብ ነዊሕ እዋን ዝፍጠር እዩ። እዚ ድማ ዘርኢ 
ፅግእተኛ ብቀሊሉ ስለዝጋፋሕ ብዙሕ ከባቢታት ይሽፈን ፣ ካብዚ 
ብተወሳኺ እውን ንዓሰርታት ዓመታት ኣብ ሓመድ ናይ ምፅናሕ 
ተኽእሎ ስለዘለዎን እዩ። ዘርኢ እዚ ፃህያይ ብሰብ ፣ መሳርሒ 
ሕርሻ ፣ብፍረ እቲ ዝራእቲ ፣ብተረፈ ምሀርትን ብእንስሳት ብቀሊሉ 
ብምስፍሕፋሕ ሰፊሕ ቦታ ክሽፍን ይኽእል። ስለዝኾነ ድማ ምክልኻል 
ወሳኒ እዩ። ብፍላይ ኣብ ዝተወሰነ ቦታ ዝተበከለ ዘርኢን ዒባ እንስሳ 
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ዘይምጥቃም ወይከዓ ብጣዕሚ ዝተበከለ ዘርኢ መሊእኻ ብምጥፋእ 
ምቁፅፃር ይከዓል እዩ።

ዋላ ዝተወሰነ ምህርቲ ይቀንስ ካብ ቀዲምካ ምዝራእ ድሒርካ 
ምዝራእ በትሪ ዝብዒ ( Orobanchea crenata ) ንምቁፅፃር ዝሐሸ 
መማረፂ እዩ። እቲ ዝሐሸ መማረፂ ብኢድ ምፅሃይ እንትኸውን 
ካብዚ ብተወሳኺ ናይ CASCAPE ተሞክሮ ከምዝሕብሮ ኮምፖስት 
FYM, ህያው መዳበሪያን ሰብሰራሕ መዳበሪያ ምጥቃም ነቲ ጉድኣት 
ፅግእተኛ ፃህያይ ብምቅናስ መፍረያይነት ባሎንጓ ይውስኽ። ሓደሽቲ 
ፈተነታት ከምዝሕብርዎ ድማ ተፃወረቲ ዓሌታተ ባሎንጓ ምጥቃም 
ፅዕንቶ ፅግእተኛ ፃህያይ ይቅንስ እዩ ይብል።

ስእሊ 11: 	 ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፃህያይ ዝራእቲ ባሎንጓ

5.4  ቁፅፅር ሕማማት
5.4.1  ቡናዊ በሰላ

ብሰንኪ ሕማም ባሎንጓ ካብ ግዘ ናብ ግዘ በዚ ዝራእቲ ዝሽፈን መሬት 
እናነከየ መፂኡ እዩ። ኣብ ምፍራይ ባሎንጓ እቲ ቀንዲ ቁማል እኽሊ 
ዝኽሰት ቡናዊ በሰላ እዩ። እዚ ሕማም ፈለማ ቀያሕታይን ቡናማ 
ኾይኑ ይርአ ቀስ ብቀስ ድማ ሰፋሕቲ ነጠብጠባት ኣብ ታሕተዋይ 
ክፍሊ እቲ ቆፅሊ ይፍጠሩ (ስእሊ 1)። እዚ እቲ ዘይጓድእን ውስን 
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ፅልዋ ዘለዎ ብርኪ ዕቤት እዩ። ይኹን ደኣምበር ንብዙሕ መዓልቲ 
ምችውን ራሕሲ ዘለዎን ኹነታት ኣየር እንተቀፂሉ ብቅልጡፍ 
ተባዚሑ ኣዐርዩ ጎዳኢ ኣብ ዝኾነሉ ብርኪ ይበፅሕ። እቲ ሕማም 
ክሳብ ላዕሊ ብምግፋሕ እቲ ነጠብጣብ ናብ ልጋብ ይቅየሩ ነቲ ቆፅሊ 
ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ጥቅሚ ወፃኢ ይገብርዎ።ካብዚ ዝብገስ 
ተኽልታት ቆፅሎም ይረግፍ ዕምበባን ሰፈርን ይስእኑ / ኣይህልዎምን፣ 
ቅርንጫፋት ቀያሕታይ- ቡናማን ዝተዳኸመን ይኾኑ ናይ ምውዳቅ 
ዕድል ይህልዎ፣ ዕምበባን ሰፈርን ይቆስሉ፣እቲ ሃደገኛ ዝበሃል እዋን 
ካብ መጨረሻ ሐምለ ክሳብ መወዳእታ መስከረም እዩ።

ስእሊ12: 	 ብቡናዊ በሰላ ዝተጠቅዐ ባሎንጓ

ባህላዊ ቁፅፅር

�� ዓቀን ዘርኢን ፃዕቅን ባሎንጓን ራሕሲ ንምስፍሕፋሕ እቲ ሕማም 
ምችው ኩነታት እዮም

�� ቡናዊ በሰላ ነጠብጣብ ንምቁፅፃር ተነኣሰ 2+ ግዘ ምንፃግ የድሊ

�� ኣብ ዝናብ ወቅትታት ዝተፈላለዩ ተግባራት ሕርሻ ብምትግባር 
ዘየድሊ ራሕሲ ካብቲ ሓመድ ምውጋድ

�� ተፃወረቲ ዓሌት ብምጠቃምን መዝርኢ እዋን ምስትኽኻል እቲ 
ሕማም ናይ ምኽሳት ዕድሉ ይቅንስ
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�� ስርጭት እቲ ሕማም ንምቅናስ ቢቢኤምን ኻልኦት ናይ ከባቢ 
ማሕረሻ ብምጥቃም ማይ ምዕላይ /ምፅንፋፍ

�� ተረፈ ምህርቲ ካብ ግራት ምውጋድ

ኬሚካል ቁፅፅር

ፀረ ፈንገስ ምጥቃም ብቡናዊ በሰላ ናይ ምጥቃዕ ዕድል ይቅንስ ።እቲ 
ዝራእቲ ቅድሚ በቲ ሕማም ምጥቃኡ3ተኪ/ግ /ሄ/ር ሰለስተ ግዘ 
ምጥቃም ነቲ ዝራእቲ ናይ ምክልኻል ዓቅሙ ብምጉልባት ዝሐሸ 
ምህርቲ ክንረክብ የኽእለና፣ ድሕሪ ተርእዮ እቲ ሕማም ሮዶሚን 
3ኪ.ግ/ሄ/ር ን ባይላቶን 0.5-0.75 ኪ/ግ/ ሄ/ር ምጥቃም ይምከር።

5.4.2  ኣስኮካይታ (Ascochyta blight)

እዚ ኣስኮካይታ (Ascochyta fabae) ዝተበሃለ ሕማም ኣብዝሑል 
ኹነታት ኣየር ዝኽሰት እንትኾን በዚ ምኽንያት ድማ ካብ ቡናዊ በሰላ 
ቀፂሉ ኣብ ኻልኣይ ብርኪ ዝስራዕ እዩ። ካብ ኣዝዩ ተዃሳሓይ ቡናዊ 
በሰላ ዝፍለየሉ ብደቂቅ ፣ ፀሊምን ቃርያን (በርበረ) ዝመስል ኣብ 
ማእኸል ዝሞተ ልጋብ እቲ ቆፅሊ ዝፍጠር ነገር እዩ።

�� ካብቶም ሜላታት መቆፃፀሪ ፀረ-ፋንገስ ድሕሪ ምዝራእ ኣብ 
ውሽጢ 6+ ሰሙን ምጥቃም እንትኾን ኹነታት ኣየር ፀባይን 
ብርኪ እቲ ሕማምን መሰረት ብምግባር ተወሰኽቲ ምንፃጋት 
ምክያድ የድሊ ።ምንፃግ ሰፈር ሙሉእ እናሓለወ ክኸውን ኣለዎ 
ተዘይኾይኑ ናይ ዘርኢ ምጭምዳድን ዘየድሊ ሕብርን የኸትል። 
ንቡናዊ በሰላ ንጥቀሞም ኬሚካላት ኢና ነዚ እውን ንጥቀም።

5.4.3  ቁስለት ባሎንጓ

ኣብዚ ሐዚ እዋን ሓድሽ ሕማም ቁስለት ባሎንጓ ብከባቢያዊ መፀወዒኡ 
ቆርምድ ኣብ ሰሜን ሸዋ ዝበሃል ናብ ደጉዓታት መፍረይቲ ባሎንጓ 
ደቡብ ትግራይ እናሰፍሐ ይርከብ ። ንፈለማ እዋን ኣብ ምህርቲ 
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ዘበን 2010/11 ኣብ መንዝ ባሽ ጣቢያ አብ ናይ ሓረስቶት ግራት 
እዩ ተራ እዩ።ምልክት እቲ ሕማም ምርኣይ ዝጅምር ኣብ እዋን 
ቡቅለት እንትኾን ኣብ እዋን እምበባ ኸዓ ይገድድ። ኣብ ብጣዕሚ 
ዝተጠቅዐ ግራት እቲ ሕማም ናብ ቅርንጫፍን ኹሉ ኣካላት እቲ 
ተኽሊ ብምዝማት ነቲ ተኽሊ የጨማትሮ፣ የሕርሮ ኣብ መወዳእታ 
ድማ ይቐትሎ።

 መቆፃፀሪ ሜላታት

�� ንመከላኸሊ ክንጥቀመሎም ዝምከሩ ባይሌቶን፣ ክሎሮታሎኒልን 
ማንኮዜብን. ካብዞም ፀረ- ፋንገስ ዝሐሸ ምህርቲ ንምርካብ 
ዝሕግዙ እዮም.

�� ምሕካም ዘርኢን ኣብ ቆፅሊ ዝንፀጉ ፀረ ቁስለት ባሎንጓ 
ዝሐሸ ውፅኢት ኣለዎም።መፅናዕታት ከምዝሕብርዎ መጠን 
ትራም 0.6-1.0 ኪ/ግ/100 ኪ/ግ ዘርኢ፣ 25% ባይላቶን ወይ 
ድማ 15% ባይላቶን ብደረጃ 0.3% ኽብደት ዘርኢ ብጣዕሚ 
ውፅኢታዊ መቆፀቀፀሪ ሜላታት እዮም። (ICARDA, 1993),

ስእሊ13: 	 ቁስለት ባሎንጓን ምልክታቱን
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ምዕራፍ 6: ኣተሓሕዛ ባሎንጋ ኣብ 
ቅድመን ድሕረ ምህርቲ ባሎንጓ
 ዕላማ ምምሃር
ድሕሪ ምጥቅላል እዚ ምዕራፍ ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ ይኽእሉ፡

�� ምብሳል ባሎንጓ ኣብ ኣካለዊ ቅርፂ ዝተመስረተ ምዃኑ ሰሪኻ 
ምርኣይ ምከያድ፣

�� ዘተኣማምን ሜላ ምዕካብ፣ ምውቃዕን ምኽዛንን ይውስን

�� ብኣጠቃላሊ እዋን ምእካብ ዘርኢ ኣብምህርቲ ምዕባይን ዘርኢ 
ፅሬት ጥራምረን በፍላይ ድማ ንዘርኢ ባሎንጓ ዝለዓለ ግደ ኣለዎ። 
ምኽንያቱ ባሎንጋ ኣብ ኣካላዊ ምብሳል ዝተደረኸ እዩ።. ደረጃ 
ምዕካብ ንፅሬት፣ ቡቅለት ፣ ብርተአ፣ ዕብየትን መጠንን ዘርኢን 
ኣብ ዕዳጋ መልክዕ ንክረክብ ይገብር ።

6.1  ኣብ ቅድመ ምህርቲ ኣብ ግምት ክኣትው 
ዘለዎ

ባሎንጓ ንምብፃሕ ዝወስደሉ እዋን ካብ 110-150 መዓልትታት እዩ። 
ዋላ እኳ ብቶም ኣብ ታሕቲ ዝተዘርዘሩ ምኽንያታት ዝፈላለ እንተኾነ 
ዓይነት ዓሌት (ቀልጢፎም/ ደንጉዮም ዝበፅሑ) ፣ ስነ-ከባቢን 
ሕማምን ባልዕን ናይ ከባቢ፣ ስለዝኾነ ድማ ቅድመ ምህርቲ ምእካብ 
እዞም ዝስእቡ ነጥብታት ኣብ ግምት ክነእቱ ይግባእ፣-

�� ምልክታት ምብፃሕ ኣፈላላይ ምብፃሕ ዝራእትን ሜላ ኣተኣኻኽባን

�� መዐከቢ መሳርሕን መኾመሪን

��  ቀረብ መዐከቢ መሳርሕን ምድላው መዐቀብን

�� ዝተኣከበን ዝተወቅዐን ዝራእቲ ብኸመይ ንዕደጋ ይቐርብ
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�� ኣብ ግራት ዝህልዎ ኻልኦት ባህርያት ምብፃሕ እቲ ዝራእትን 
ህልው ኹነታት ኣየር እቲ ከባቢ

6.2  ምእካብን ምዝባጥን /ምውቃዕን
ባሎንጓመሻመይ ዝኾነ ባህሪ ዕብየት እዩ ዘለዎ። ታሕተዋይ ሰፈረ 
ቀዲሙ ይበፅሕ እሞ ብተቃራኒ ላዕለዋይ ሰፈር ሓምለዋይ ይኾን። 
ዝኾነ ኸይኑ ንምእካብ በፂሑ ዝበሓል ካብ 10-20% ሓደ ሰፈር ናብ 
ፀሊምነት ክቅየሩ ከለው እዩ። እዚ ምስታሕተዋይ ክፋል እቲ ተኽሊ 
ዝርከብ ኮይኑ ሓደ ካብቶም ሰለስተ ሰፈራት ኣብ ዝፅልመሉ እዋን 
እዩ። ኣብዚ ግዘ እቶም ዝበዝሑ ላዕለዎት ሰፈራት ሙሉእ ብሙሉእ 
ይበፅሑ እቶም ናይ ማእኸል ድማ ፈዛዝ ሓምለዋይ ከምቲ ኣብቲ 
ስእሊ ዝርአ ዘሎ።

ስእሊ14:	 ምልክታት ምብፃሕ ባሎንጓ ፣ ቆፅሊ ብምርጋፍ ምብፃሕ ጀሚሩ 
ግን ታሕተዋይ ሰፈር/ pods መሊኦም ኣይተቀየሩን መሊኡ ምብፃሕ 
ብምርጋፍ ቆፅልን ፀለምቲ ሰፈር/ pods/ የርኢ ሰፈር ካብ ከደራይ ናብ 
ቡና ይቅይሩ።

ፍልፍል፡K.Stonehouse, Saskatchewan ሚኒስቴር ሕርሻ

�� መብዛሐቲኦም ሰፈር/ pods/ ክሳብ ናብ ፀሊም ተቀይሮም 
ዝበፅሑ ምፅባይን መሊኡ ክሳብ ዝደረቅ ደው ምባልን ብፍላይ 
ብደርቂ ኣብ ዝተጠቅዐሉ እዋን እቲ ዘርኢ ናይ ምብታን ዕድሉ 
ሰፊሕ እዩ።ትሕዝቶ ራሕሲ ዘርኢ ባሎንጋ ኣብ ብጣዕሚ ዝበፅሑ 



ንጣብያ ሰብ ሞያ ዝተዳለወ ቴክኒካል ማንዋል

45

40%፣ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ልዕሊ 60% ክኸውን ይኽእል 
እዩ (ኣብዚ እዋን ጠቅላላ ትሕዝቶ ራሕሲ እቲ ዝራእቲ 70% 
ልዕሊኡን ክኸውን ይኽእል እዩ)።

�� ካብዚ ብተወሳኺ ድሒርካ ምእካብን ምውዳቅን ንምብስባስ 
ሰፈር/ pods/ የቃልዕ። ምናልባት ዝናብ ተሃልዩ ድማ ዘርኢ 
ናይ ምብታን ሓደጋ የስዕብ ። ስለዘኾነ ምህርቲ ናይ ምርካብ 
ስራሕቲ ኣብ ትኽክለኛ እዋን ማለት እውን ቆፅልን ሰፈርን /
pods/ ምስ ደረቀን ትሕዝቶ ራሕሲ እቲ ዝራእቲ ኣብዝቀነሰሉን 
ክካየድ ኣለዎ።

�� ኣብ ትግራይ ምእካብ ኣብ ደረቅ ወቅቲ ስለዝካየድ ኣብ ግራት 
እናሃለወ ዝተሓተ ትሕዝቶ ራሕሲ ዘለዎ ዝራእቲ ምርካብ 
ይከኣል።

�� ምውቃዕ ክጅመር ዝግብኦ እቶም ታሕተዎት ክልተ ዘለላ ሰፈር/ 
pods/ ምፅላም ምስጀመሩ ወይከዓ ዘርኢ ካብቲ ዓይኒ /መጣበቂ 
/ hilum/ ብቀሊሉ ክፍለ ከሎ እዩ። ኣብዚ ብርኪ ትሕዝቶ 
ራሕሲ ዓተር ካብ 35-45% ይበፅሕ ወይድማ 25% ኣብቲ 
ግራት ካብ ዘሎ ዝራእቲ ካብ ሰለስተ እቲ ሓደ ታሕተዋይ ሰፈር/ 
pods/ ናብ ፀሊም ክቅየር እንከሎ እዩ።

�� ኹሉሳብ ማእኸለዎት ሰፈር / pods/ ናብ ቢጫ ላዕለዎት ድማ 
ሙሉእ ብሙሉእ ክበፅሑን ሓሳስ ሓምለዋይ ሕብሪ ክህልዎም 
ይግባእ። ቅድሚ 7/10/ መዓልትታት ምውዳቅ ኣስሓይታ 
ዝተዓፀደ ዝራእቲ ዘርኦም ኣይጉዳእን ።ዓብይ ፈተና ናይ 
ምጥቅላል / swathing / ንምልዓል ከቢድ ምዃኑን ንኽነቅፅ 
እውን ክሳብ 3+ ሰሙን ክወስደሉ ዝኸእል ምዃኑን እዩ።
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 ስእሊ15: 	 ዝተኣከበን ዝተኣሰረን /swathed (baled) ዝራእቲ ባሎንጓ ፡

6.3  ምውቃዕን ድህረ ምህርቲ ምእካብ 
ኣተሓሕዛን

 6.3.1  ምውቃዕ (Threshing)

ባሎንጓ ምውቃዕን መፀገሚ ስለዝኾነ ሓዊስካ ንምእካብ ብምኽንያት 
መሻመይ ተፈጥሮኡን ዘይብተኑ ዓሌታት ዘይምህላው ኣፀጋሚ እዩ። 
ብሓደ ግዘ ንምእካብን ምውቃዕን መፀገሚ ስለዝኾነ ድማ ምውቃዕ 
ብብዕራይ ወይ ድማ ብናይ ሰብ ጉልበት እዩ ዝካየድ ብፍላይ ድማ 
ጉልበት ርካሽ ኣብ ዝኾነሉ ከባቢታት ትግራይ ። ካብዚ ብተወሳኺ 
እቲ ዝራእቲ ምስተኣከበ ሸራ /ኬንዳን ፕላስቲክ መንፀፍን ብምጥቃም 
ካብ ዝናብ ክንኽውሎ ይግባእ። ባሎንጓ መሻመይ ዝኸነ ብርኪ ዕብየት 
ስለዘለዎ ማለት እውን ታሕተዋይ ሰፈር/ pods/ በፂሑ ላዕለዋይ ግን 
ሓምለዋይ ስለዝኸውን ዝተዓፀዱ ዝራእቲ ክሳብ ኣዐርዮም ዝነቅፁ / 
ምናልባት ካብ 3-4 ሰሙን / ኣብ ሕርሻ መሬት ብምግዳፍ ድሕሪኡ 
ኣብ ፅሩይ ባይታ ወይ ድማ ፅሬቱ ዝተሓለወ መውቅዒ ብምጥቃም 
ፅሩይ ዘርኢ ምርካብ ይከኣል እዩ።መውቅዒ ባይታ /ዓውዲ / ፅሩይን 
ኣዐርዩ ዝተመድመደን ብዒባ ንክልመፅን ብምግባር ብግዑዝ /inert 
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matter/ ነገር ዘርኢ ፃህያይ ንኻሊእ ዓይነት ዝራእቲ ምብካልን 
ምቅናስ ይከኣል።

6.3.2  ምንቃፅን ምፅራይን ዘርኢ

ጥረ ዘርኢ ኩሉ ሻብ ዘየድልዩ ነገራት ዝሓዘ እዩ። ንኣብነት ምጉዳል 
ፅሬት ብቁስ ኣካለዊን ስነ-ባህርይ ስያሜ ስለዝኾነ ድማ ብናይ ዘርኢ 
ተፈጥሮኣዊ ለውጢ እዞም ቀፂሎም ዘለው ዘካተተ እዩ፡- ትክክለኛ 
መጠን ራሕሲ ንምዕቃብ፣ ምፅራይን ደረጃ ምውፃእን፣ ፈተነ ፅሬትን 
ቡቅለትን ፣ ምሕካም ዘርኢ ንምክልኻል ናይ መኸዝን ባልዓትን ዘርኢ 
ወለድ ሕማማትን ምዕሻግን መግለፂታት ምልጣፍን ብባዕሉ ዓብይ 
ኢቨስትሜንት እዩ ።

ፈላማይ ትሕዝቶ ራሕሲ እቲ ዘርኢ ኣብ ዕብየት እቲ ዝራእቲ ሓያል 
ፅዕንቶ ስለዘለዎ ምንቃፅ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት ድሕሪ ምውቃዕ 
ክጅመር ኣለዎ ብተወሳኺ ድማ ንምዕቃብ ክሳብ ኣብቲ ዝድለ ብርኪ 
ትሕዝቶ ራሕሲ ዝበፅሕ ክቅፅል ኣለዎ። ትክክለኛ ትሕዝቶ ራሕሲ 
ዝራእቲ ምብልሕውን ኣብ እዋን ምዕቃብን ይቅንስ ፣ብዕሳውን 
ነፍሳትን ካብ ምጥቃዕ ይከላኸልን ሒደት የፋጥንን። ዝተመሓየሹ 
ዓሌታት ባሎንጋ ትሕዝቶ ራሕሲ ካብ 10-12 ዝበፅሕ ፀሓይ ብርሃን 
ብረቂቁ ኣብ ባይታ ብምዝርጋሕ ምንቃፅ የድሊ/ቅድሚ ምዕቃብና/። 
ዘርኢካብ 11-14% ትሕዝቶ ራሕሲ ዘለዎ ካብ 5-100 ሴ መጠን 
ሙቀት ካብ 2-7 ዓመት ክዕቀብ ይኽእል ፣ ብተመሳሳሊ ካብ 10-
200ሴ ድማ ካብ 1-4 ዓመት ይዕቀብ። ፅሬቱ ንምሕላው ድማ ኣብ 
ደረቅ ፣ ዝሑል ፣ኣየር ዘየእቱን ፀሓይ ብርሃን ኣብዘይረኽቦን ክቅመጥ 
ኣለዎ። ትክክለኛ መጠን ሙቀት፣ተመጣጣኒ ራሕሲን ብናይ ተፈጥሮ 
ኣየር ምንቃፅን ብዝተሳኸዐ መንገዲ ብምጥቀም ባሎንጋ ንምዕቃብ 
ዝኸውን ትሕዝቶ ራሕሲን ሙቀትን ክህልዎ ይገብር ።
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6.3.3.  መዐቀቢ ዘርኢ /ዘርኢ መኽዝን

ዝራእቲ ኣብ ደረቅ፣ዝሑልን ካብ ባልዓት ነፃ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክዕቀብ 
ይግባእ ፣ ካብዚ ብተወሳኺ እውን ካብ ባይታ ራሕሲ ከይስሕብ ኣድላይ 
ዘበለ ጥንቃቀ ምግባር የድሊ። ዘርኢ ቅድሚ ምዕቃቡ መኽዚን ብፀረ 
ባልዓት ኬሚካል ብኣግባቡ ክሕከም ይግባእ ። ኣጠቃቅማ ኬሚካል 
ካብ ኣግባብ ወፃኢ ተኾይኑ ኣብ ቡቅለት እቲ ዘርኢ ፅልዋ ይፈጥር 
እዩ። እቲ ዝራእቲ ወድያው ምስተኣከበ ብኬሚካል ምሕካምን እቲ 
መኽዚን ቅድሚ ምዕቃብ ዘርኢ ምዕጣንን ፅሩይ ዘርኢ ንምርካብ 
ወሰንቲ ተግባራት እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ሓደ ናይ ባሎንጋ 
መኽዚን ባልዕ ባሎንጋ ረቂቅ ነፍሳት ህማማት ይበሃል። እዚ ባልዕ 
ንምክልኻል እቲ ዝሐሸ መማረፂ ብዓል ሰለስተ ሽፋን ኣየር ዘየእቱ 
ዝተመሓየሸ ፕላስቲክ ትረሽዋ( PICS (purdue Improved Crop 
Storage )) ምጥቃም ወይድማ መድሓኒታት ሜተይል (Actelic 
50% EC) 40ግራም /100 ኪ/ግ (6-8 ppm) ምጥቃም ይከኣል 
እዩ።

ስእሊ 16: 	 ኣየር ዘየእቱ በዓል ሰለስተ ሽፋን /ፀጋምን/ ጠቢቁ ዝተኣሰረ ፕላስቲክ 
ከረጢትዝተዓቀበ ባሎንጋን /የማናይ/
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ምዕራፍ 7:  ዕዳጋ ባሎንጓ
ዕላማ ምምሃር  
ድሕሪ ምጥቅላል እዚ ምዕራፍ ተሳተፍቲ እዚ ዝዕብ ኽእለት 
ከጥርዩ ትፅቢት ይግበር፡
�� ደረጃኡ ዝሓለወ ዘርኢ ንክእደል ሰሪሕካ ምርኣይ/ ቀረብ ጥረምረ 

ናብ ዕዳጋ

�� ምግላፅ ጠቀሜታ ምትእስሳር መምረቲ ምስ ሕ/ስ/ማሕበራት/ 
ዩኒየን ምስ ዕዳጋ ምትእስሳር

�� ምብርሕራሕ ጥቅሚ ኮንትራታዊ ሕርሻ

7.1 ስርዓት /ሜላ ዕደጋ ባሎንጓ
ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ትግራይ ስርዓት ዕደጋ ኣዕታር ብኣጠቃላሊ 
ኣዝዩ ድሑርን ኣዐርዩ ዘይተዋደደን እዩ።ብሰንኪ እዞም ኣብ ታሕቲ 
ዝተዘርዘሩ ምኽንያታት/ ኹነታት / ዕዳጋ ባሎንጋ ፈላማይ፣ 
ካልኣዋይን ሰልሳዋይን ተባሂሉ ክኽፈል ይኽእል እዩ።

�� ኣብ ዝተበጣጠሰ መሬት ውልቀ ሓረሰቶት ስለዝዝራእ

�� ዝተፈላለዩ ዓሌታት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ስለዝፈሪ / ማለት 
እውን ብክላስተር ስለዘይምረት

�� ኣብቲ ናይ ዕዳጋ ምትእስሳር ዝተፈላለዩ ናይ ዕዳጋ ተዋሳእቲ 
ስለዝሳተፋን ፈላማይ ዕዳጋ ዝበሃሉ ቀጥታ ካፍቶም መፍረይቲ 
ዝዕድጉ እንትኾኑ እዚኦም ድማ ናይ ከባቢ ቸርቻሮን፣ ናይ 
ገፀር ኣከበቲ ነጋዶ፣ ደላሎን ቀዳማይ ሕ/ስ/ማሕበራትን እዮም። 
ኻልኣይ ዕዳጋ ካብቶም ፈላመዎት መፍረይቲ / ዝዕድጉ እንትኾኑ 
እዚኦም ድማ ናይ ከባቢ ችርቻሮ ፣ ናይ ከባቢ መከፋፈልቲ፣ 
ናይ ሓረስቶትን ዩኔን ተጠቀምትን እዮም። ዝበዝሕ ግዘ ሰደድቲ 



50

ምዕባይ ዓቕሚ ንምግፋሕ ዝተመሓየሸ ዓሌት ባሎንጓ

ናይ ምፅራይን ደረጃ ምሃብን ስራሕቲ ይዓሙ።መጓዓዓዝትን 
ፅሬት መረጋገፅትን እውን ወሳኒ ተዋሳእቲ ናይቲ ምትእስሳር 
ዕዳጋ እዮም።

7.2  ዕዳጋ ዝመርሖ ሕርሻ
ኣብ ዓለም ንግዲ ሕርሻ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ተዋዲድካ ንመስራሕ 
ዕዳጋ ዝመርሖ ሕርሻ ካብ እዋን ናብ እዋን እነዓበየን ወሳኒ ስራሕ 
እናኾነ ዝመፅእ ዘሎን እዩ። ንዕዳጋ ዝመርሖ ሕርሻ ከም መገደድቲ 
ሓይሊ ኮይኖም ዝስርሑ ዘለው ናፃ ዕዳጋን ምጅማር ዓለም ለኸ 
ንግድን እዮም። ዕዳጋ ዝመርሖ ሕርሻ ንኡሽተይ ትሕዝቶ መሬት 
ዘለዎም ሓረስቶት ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። ምኽንያቱ ቅድሚ ምፍራዮም 
ምህርቶም ንመን ከምዝሸጡ ስለዝፈልጡ።ካብዚ ብተወሳኺ 
ንሓረስቶት ቴክኖሎጂ ክጥቀሙን ኣርሒቆም ብምእማት ካልኦት 
ምህርትታት ከፍርዩን ይሕግዞም። ብኣጠቃላሊ ዕዳጋ ዝመርሖ ሕርሻ 
እዞም ዝስእቡ ረብሓታት ኣለውዎ ፡-

�� ንዕቤት ሕርሻ ኢንዱስትሪን ንወፃኢ ሰደድ ዕዳጋን ብዝተፈላለየ 
መንገዲ ይሕግዝ ። ከባቢ ብተወሳኺ ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት 
የተኣታትውን ንሓረስቶት ሓድሽ ኽእለት ከጥርዩ የኽእል፣ 
ዝተፈላለዩ ምህርትታት ከፍርዩን መፍረያይነት ከዕብዩን 
ይሕግዝ።

�� ንኣናእሽተይ ሓረስቶት ብዕዳጋን ዋጋን እርግፀኛ ክኾኑ ስለዝገብር 
ዝተመሓየሹን እተወታት ንክጥቀሙ የለዓዕሎም።

�� ትሕቲ ሕርሻ ዝምርሖ ሓደሽ ዕዳጋ ብንኡሽተይ መፍረይቲ 
ሓረስቶት እውን ኣይኾንን፣ ንግዳዊ ሕርሻ ምስ ኣናኡሽተይ 
ሓረስቶት ጥቡቅ ብዝኾነ መንገዲ ምስራሕ ይከኣል እዩ።ዕዳጋ 
ዝመርሖ ሕርሻ ናይ መሬት ሕፅረት ይፈትሕ እዩ።

�� ካብዚ ብተወሳኺ ዕዳጋ ዝመርሖ ካብ ካልእ ዕዳጋ ምትዕድዳግ 
ብመንፅር በዝሒ፣ ፅሬትን መረከቢ እዋን ዘተኣማምን እዩ።
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ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ገጠር ልምዓት ፖሊስን ስትራቴጅን 
ከምዘቀምጦ ዝተዋደደ ኮንትራት ሕርሻ ዝሐሸን መዋፃኣይን 
እታወታት ምጥቃም ዘመናዊ ሕርሻን ግልጋሎት ኤክስቴንሽንን 
ስርዓት ምዝርጋሕን ኣብ በዝሒ ሕዝቢ ዘለዎም ማእኸላይን በረርቲ 
ከባቢታት እዛ ሃገር እቲ ሐዚ ዘሎ ናይ ፍጆታ ዕዳጋ መሰረት 
ዝገበረ ንግዲ ሕርሻ ንምቅያር ከምሓደ ስትራቴጂ ካዊ መማረፂ እዩ 
ዝውሰድ። ኣብ ኮንትራት ሕርሻ ንሓረስቶት ስልጠናን ዝተፈላለዩ 
እታወታትን ስለዝሕቡ ኣብ መንጎ መዳርግቲ ፅቡቅ ርክብ ንምፍጣርን 
ዝተቀመጠ ዕላማ ንምዕዋት ይሕግዝ። ናይ ሓረስተት ፍልጠት፣ 
ክእለት፣ ፋይናንስ ሕርሻ መሳርሒን ካልኦት ሕፅረታትን ንምፍታሕ 
ኮንትራት ሕርሻ ወሳኒ እዩ። እዞም ፀገማት ንምፍታሕ ዝተዋደደ 
ትካላዊ መስርሒ ምጥቃም ዝሐሸ ፅሬትን በዝሕን ንምርካብ ይሕግዝ።

በዚመሰረት ሓረስቶት ዝስማመዖም ናይ ዕዳጋ ዕድል ብምፍጣር 
ተወሳኺ እቶት ዘመንጭውሉ ዕድል ይፈጥር። ዋላ እኳ ኮንትራት 
ሕርሻ ንትግራይ ሓድሽ ይኹን ካብ ግዘ ናብ ግዘ ናይ ውልቀ 
ካምፓኒታት ብኮንትራት ምስ ኣናኡስተይ መሬት ዝውንኑ ብኮንትራት 
ሕርሻ ናይ ምስራሕ ድሌት እናወሰኸ መፂኡ ኣሎ። እታ ዩኒየን ካብ 
ዝተፈላለዩ ሓረስቶት ኣባል ሕ/ስ/ማሕበራት ብምእካብ እቲ ምህርቲ 
ተቅርብ ማለት እዩ።

ካብዚ ብዝተፈለየ ናይ ውዕል ሕርሻ ናይ ባሎንጋ ኣብ ትግራይ የለን። 
ይኹን ደኣምበር ኣብ ክልላት ኦሮምያ፣ ደቡብን ኣምሓራን ዝተለመደ 
ኣሰራርሓ ኮይኑ እዩ። ይኹን ደኣምበር ብሰንኪ ሕፅረት ዝተዋደደ 
ትካላዊ ሓገዝ፣ ሕፅረት ተሞክሮ ውዕሊ ሕርሻ ፣ እኹል ዘይኾነ ቀረብ 
መጎዓዝያን መራኸብን፣ቀረብ ዘርኢ ወይከዓ ናይ ሕርሻ መሳርሒ 
ዘይምህላው ብፍላይ ዝለዓለ ዋጋ ዘለዎም ዝራእቲ ከም ባሎንጋ 
ዝበሉ፣ ቀረብ መሳርሒ ማንዋላትን ንውዕሊ ሕርሻ ሕጋዊ መገደዲ 
ሜላታት ዘይምህላውን ወ.ዘ.ተ. ነቲ ኣብ ምዕምባብ ዝርከብ ስራሕቲ 
ውዕሊ ሕርሻ ካብቶም ዘጋጥምዎ ዘለው ፈተነታት ብክፋል እዚኦም 
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እዮም።ስለዝኾነ ድማ ናይ ክልል መንግስትን ካልኦት መዳርግቲ 
ኣካላትን ነዚ ስርዓት ዝለዓለ ትኹረት ክህብሉ ይግባእ።

7.3  ፈተናታትን ዕድላትን ዕዳጋ ባሎንጓ
ብምኽንያት ኣብ ማእኸል ዝርከቡ ዘይውፅኢታዊ ደላላታት ኣብቲ 
ሰንሰለት ዕዳጋ ኣብ መንጎ መፍረይትን ንወፃኢ ሰደድትን ዘሎ ርክብ 
ድኹም እዩ። እዞም ኣካላት መመዘኒ ኣብ ምርካብን ኣብ ዝተወሰነ 
ጅኦግራፊያዊ ባይታ ኣብ ምስራሕን ዝወረዱ እዮም። ኣብ ሞንጎ 
ደላላታት፣መፍረይትን ተጠቀምትን ዕዳጋ ዘሎ ኣፈላላይ ኣብቲ ናይ 
ዕዳጋ ግልፅነት ፀገም ይፈጥር እዩ። ብኣጠቃላሊ ዋላ እኳ ኣብ ቀረባ 
እዋናት ብዙሕ ዕብየት /ለውጢ ኣብ ሰደድ ዕዳጋ ተተመዝገበ ክሳብ 
ሐዚ ግን ኣዐርየ ዘይዘመነ እዩ።.

ዝተፈላለዩ ፅንዓታት ከምዝሕብርዎ ናይ ኣዕታር ዕደጋ ሰንስለት ኣብ 
ዚትዮጵያ ብዘይካ ኣዳጉራ/ ቦለቄ ናይ ዓዕታር ስርዓት ዕዳጋ ኣዐርዩ 
ዘይማዕበለን ምስ ናይ ኣእኻል ተመሳሳልን ወይ ድማ ካብኡ ንታሕቲን 
እዩ። እቲ ዘይማዕበለን ዝተበታተነን ሰደድ ወፃኢ ኣብ ዝተሓተ መጠን 
ዕዳጋ ስለዝሰርሕ ዘላቅነት ዘይብሉ ፍሰት ሰደድ ወፃኢ ክህሉ ይገብር። 
ንዕብየት ሰደድ ወፃኢ ዘዐንቅፉ ምኽንያታት፡-

1. ዘይእኹል መረዳእታ ዕዳጋ

2. ብሰንኪ ዝነኣሰ መጠን ዘርኢ ዕዙዝ ረብሓ ዘይምርካቡ

3. ብሰንኪ ምስኣን ልቃሕን ውሕስናን እቲ ናይ ንግዲ ኹነታት 
ዘተባብዕ ምዃን

4. ዝድግፍን ኣብ ሞንጎ ጣልቃ እናኣተወ ዝገላግል ፖሊሲ 
ዘይምሕላው
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7.3.1  ምጥማር ምህርትን መሸጣን

ፅሬት፣ መጠንን ዋጋን ሰደድ ወፃኢ ኣዕታር ዝውሰን ዋና መዐቀኒ 
እየዩ። ንወፃኢ ሰደድን ብሰንኪ ጉድለት ፅሬት ካብ 10-25 % 
ምህርቲ ከምዘወግድ ይግምቱ እዚ ድማ ንኽልቲኦም ማለት እውን 
ነቲ ንወፃኢ ዝሰድድ መኽሰብ የስእኖም ካብዚ ብዝገድድ መልክዑ 
ድማ ንሓረስቶት ንዝኽፈል ኽፍሊት ብኸቢድ ይፀልዎ ።

ንወፃኢ ሰደድ ዝግበሩ ኣዕታር ከማልዕዎ ዝግባእ ፅሬት ዝውስኑ ናይ 
ፅሬት መዐቀኒታት፡-

�� መጠን ዘርኢ

�� ሕብሪ ዘርኢ

�� መልክዕ ን

�� ምህላው ህዋስ /ሕውስዋስ/

መብዛህቲኦም መዐቐኒታት ክማለኡ ዝኽእሉ ብዓይነት ኣዕታር /
ባህላዊ/ ልሙድ ምስ ዝተመሓየሸ / ኣተሓሕዛን ድሕረ ምህርቲ 
ኣተሓሕዛን እዩ። ይኹን እምበር ሓረስቶት ኣብ መወዳእታ በቲ ዕዳጋ 
ዝድለዩ ነገራት ኣብ ምፍላጥ ናይ ግንዛበ ሕፅረት ኣለዎም ።ብቅዓት 
ምጥማርን መሸጣን ኣዕታር ነቶም ማሕንቆታት ብምጥፋእ እቲ ዝድለ 
ፅሬት ዘማልኣ እኹል መጠን ምህርቲ ንዓዲ ውሽጢን ወፃኢን ሰደድ 
ዕዳጋን ክነፍሪ የኽእለና።

7.3.2  ሕፅረት ገንዘብን መጓዓዝያን

ቀረብ እታወታት ከም ሙሩፅ ዘርኢ፣ መዳበሪያን ልቃሕን ዝበሉን 
ዕውት ስርዓት ዕዳጋ ኣዝዮም ወሰንቲ እዮም ። ይኹን ዳኣምበር 
መፅናዕትታትን ምስ ሕ/ስ/ማሕበራት ፣ ዩኒየንን መንግስትን ዝተገበሩ 
ምኽክራት ዘርእይዎ 1% ሕ/ስ/ማሕባራትን 10% ዩኒየናትን ጥራሕ 
እዮም ቀረብ ልቃሕ ዝረኽቡ።እዚ ዘረዳኣና ምጥማርን ምፍጣን 
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ብሰንኪ ሕፅረት ቀረብ ገንዘብ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣናእሽተይ ዕዳጋ 
ዝሰርሑ ዘይተሰገሩ ምዃኑ እዩ።

 ካብዚ ብተወሳኺ ሕፅረት መዐቀቢን እዋናዊ ሓበሬታ ዕዳጋን 
ንብቅዓት ኣብ ምጥማርን መሸጥን ዝዋሳኡ ሓያል ዕንቅፋት እዩ። 
ዕዳጋ ሓባሬታ ዝምልከት ድማ እቶም ናይ ዕዳጋ ተወሳእቲ ኣብ 
ጉዳያት ዋጋ ፣ቀረብ፣ ንምፍጣን ዝተዳለውዎ ክልላዊ ፍሰት ጥራምረን 
ኣመልኪቱ ምንም ወይከዓ ዝተዛበዐ ሓበሬታ ዕዳጋ እዩ ዝህልዎም። 
ኣብ መወዳእታ ዋላ እኳ ኣብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ኣብ መራኸቢ 
መንገድዳታት ምምሕያሻት ይሃሉ ኢትዮጵያ ክሳብ ሐዚ እኹል ዝኾነ 
መራኸቢ መንገዲ የብላን።ዝበዝሑ ናይ ገፀር መራሕቲ ስድራ ኣብ 
መኪና ዘይተኣትዎ ከባቢ እዮም ዝነበሩ።ሓረስቶት እቲ ከባቢ ናይ 
ቀደማይ ዕዳጋ ንምብፃሕ ብናይ ሰብ ወይ ድማ ናይ እንስሳት መጓዓዝያ 
እዮም ዝጥቀሙ። ጅምላ ነጋዶን ካልኦተ ተወሳእትን ዝዓደግዎ ናብ 
ኻልኣይን ሳልሳይን ዕዳጋ ንምብፃሕ ንመጓኣዝያ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ 
ዋፃኢ ይገብሩ።ስልዝኾነ ድማ ምጉዓዝ ዝራእቲ ዝተዘናግዐ ጥራሕ 
እንተይኮነስ ኣዐርዩ ኽባር እዩ።

7.3.3  ንናይ ከባቢ ፍጆታን ንዕዳጋ ዝፈሪ ምህርቲ

ባሎንጓ ኣብ ገጠራትን ኣናአሽተይ ከተማታትን ኢትዮጵያ ብወሳናይ 
መልክኡ ንምግብነት ይውዕል። ኣብዛ ሃገር ዋላ እኳ ባሎንጋ ንናይ 
ከባቢ ፍጆታ ይውዕል እምበር ንናይ ወፃኢ ሰደድ እውን ይውዕል 
እዩ። ሰደቃ 6 ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መወዳእታን ቀዳማይ ናይ ኣዕታር 
ዕዳጋ አጠቀሊሉ ዝርእይ እዩ። እቲ ሰደቃ ከምዘመላኽቶ እቲ ዝበዝሕ 
ምህርቲ ኣዕታር ኣብ ሕርሻ እናሃለወ እዩ ንምግብነት ዝውዕል። ንዕዳጋ 
ዝቀርብ ካብ 13-18 % ጥራሕ ኮይኑ ከከም ዓሌቶም ይፈላለ እዩ።
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7.3.4  ተበፃሕነት ዕዳጋ

ናይ ባሎንጓ ዕደጋ ኣዕታር እውን ልክዕ ከምቶም ካልኦት ዝራእቲ 
ተመሳሳሊን ባህላውን ዘይብቁዕን እንትኸውን ካብ መፍረያይ ናብ 
ተጠቃማይ ንምብፃሕ ነዊሕ ሰንሰለት ዘለዎን እዩ።ናይ ኣዕታር ናይ 
ከባቢ ዕደጋ ምስኻልኦት ኣዝርእቲ ክነፃፀር ከሎ ኣዐርዩ ዘይተዋደደ 
እዩ።

ብምኽንያት እዋናዊ መፍረያይነት ዋጋ ኣብ እዋን ምህርቲ ይወርድ 
ክሳብ እቲ ቀፃሊ መፍረያይነት እዋን ድማ ክውስኽ ባህሪያዊ 
እዩ።ምምሕያሽ ሰንሰለት ዕዳጋን ንሓረስቶት መተባበዒ ብምሃብን 
ካብ ፍጆታ ዝዛይድ ምህርቲ ከፍርይ ስለዘኽእሎም እቲ ሐዚ ዘሎ 
ቀረብ ዕጋዳ ባሎንጓ ክመሓይሾ ይኽእል እዩ።
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ምዕራፍ 8: ስነ-መዓዛ / ስነ-ምግቢ 
ትኹረት ዝገበረ ሕርሻ 
ዕላማ ምምሃር
ድሕሪ ምጥቅላል እዚ ምዕራፍ ተሳተፍቲ እዚ ዝዕብ ኽእለት ከጥርዩ 
ትፅቢት ይግበር፡-

�� ንሓረስቶት ብዛዕባ መፍረያይነት ባሎንጋ ብኸመይ ኣብ 
መፍረያይነት ምግቢ ከምዝተሳኸ ክመያየጡ

8.1  መሰረታዊ ፅንሰ ሓሳባትን ትርጉምን ስነ-
ኣመጋግባ መሰረት ዝገበረ ሕርሻ

ስነ-ምግቢ መሰረት ዝገበረ ሕርሻ (NSA)

ስነ-ምግቢ መሰረት ዝገበረ ሕርሻ ማለት ሜላ ኩነት ምፍራይ ዝተፈላላዩ 
ረብሓ ሰነ-መዓዛ ዘለዎም፣ተመጣጣኒ ዋጋ ፣ባህላዊ ተቀባልነት ዘለዎን 
ዘተኣማምንን ምግቢ እኹል ብዝኾነ መጠንን ፅሬትን ንከፍርዩን ናይ 
ህዝብታት ድልየት ምግቢ ብዝማልእን ዘላቅነት ብዘለዎን መንገዲ 
ክኸውን እዩ ዝድለ። ምግቢ ማለት ዝኾነ ነገር ካብ ተኽሊ ወይ ድማ 
ውፅኢት እንስሳ መሰረት ዝገበረ ኾይኑ ንሰውነትና ሓገዝ ንምርካብ 
እንምገቦ ማለት እዩ።

�� ባሎንጋ ዓብይን፣ ጠፍጣፋን፣ሓሳስ /ፈዛዝ/ ሓምለዋይ ሰፈር 
እንትህልዎም ኩሉሻብ ተፈልፊሎም እቶም ጥኡማት ኣዕታር 
ይብልዑ። ባሎንጋ ካብቶም ቀዳሞት ኣብ ልሙዕ ሽንጥሮ 
ኤሽያን ሜድሪታንያንን ዝዝርኡ /ዝዝመሩ/ዝራእቲ ሓደ እዩ። 
ካብቲ ልሙዕ ሓመድ ወፃኢ ዘይበፅሐ ሰፈር ባሎንጓ እውን 
ንምግብነት ይውዕልን ፣ባሎንጋ ሓዲስ /ረጓድ/ ዘይሓቅቅ 
መሸፈኒ እንትህልዎም ነቲ ሰፊሕ ፣ረጓድ ጠፍጣፋ ዘርኢ እዩ። 
ኣብ ውሽጢ ዘሎ ንምርካብ ነቲ መሸፈኒ ምፍልፋልን የድሊ።
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�� ኣብ ምብልፃግ ዝርከባ ሃገራት ባሎንጋ ንዝበዝሕ ክፋል ሕ/
ሰብ ብርካሽ ዋጋ ዝርከብን ንሕፅረት ካብ ናይ እንሰሳ ተዋፅኦ 
ዝርከብ ፕሮቲን ዝትክእ እዩ። ካብቶም ቀዳሞት ዝተለመዱ 
ኣዕታር ሓደ እንትኸውን ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ ሰፊሕ ቦታታት 
ዝተፈላለየ ሃገራት ይዝራእ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ሃገርና ኣብ 
ክልልና ደቡባዊ ደጉዓታት እውን ንዝለዓለ ምግባዊ ትሕዝቶን 
ናይ ሓይሊ ን ፕሮቲንን ፍልፍል ንምውዓል ይምረት። .

8.2  ባሎንጓ ንጥዕና ዘለዎ ረብሓታት
�� ባሎንጓ ልክዕ ከምቶም ኻልኦት ኣዕታር ዝለዓለ ናይ ፕሮቲንን 

ሓይሊ ወሃባይ ትሕዝቶ ኣለዎ። ኣብ ውሽጢ 100 ግራም ዓተር 
341 ካሎሪ ይርከብ፣ ካብዚ ብተወሳኺ ንጥዕና ኣዝዮም ጠቀምቲ 
ዝኾኑ ክም ፀረ-ኣክሲደንት ፣ ቫይታሚን፣ ንጥረ ነገራት ናይ 
ተኽሊ ንጥረ ነገርን ዝሓዘ እዩ።

�� ባሎንጓ ዝለዓለ ትሕዝቶ ንምግብነት ዝውዕል ሓሰር ኣብ 100 
ግራም RDA / እዚ ድማ ንምልስላስ ይጠቅም። ካብዚ ብተወሳኺ 
ነቲ ኣብ ሰውነትና ዝርከብ ዝልግልግ ንተፃበባእቲ ንጥረ ነገራት 
ዘለዎ ተቃላዓይነት ይንክን ካንሰረ ዘስዕቡ ኬሚካላት ጠሚሩ 
ይሕዝን። ካብዚ ብተወሳኺ ዳግም ምምጣጥ ኮሌስትሮል ዝሓዘ 
ኣሲድ ብምውጋድ ደም ብኮሌስትሮ ናይ ምጥቃዕ ዕድል ይንኪ።

�� ባሎንጓ ዝለዓለ ናይ phytonutrients such as isoflavone 
and plant sterols ኣለዎም። ኣብ ናይ ላቦራቶሪ እንስሳት 
ከምዝተመከረ ከም genistein and daidzein ዝበሉ 
isoflavone ናይ ጡብ ካንሰር ይከላኸሉ እዮም ። Phytosterols 
ብፍላይ ß-sitosterol ናይ ሰውነት ኮሌስተሮል መጠን ንምንካይ 
ይሕግዙ።

�� ባሎንጓ Levo-dopamine ወይከዓ L-dopa ኣለዎ፣እዚ ድማ 
ኣብ ሓንጎል ቅድሚት ዝርከቡ ኒዩሮ ኬሚካል ከም dopamine, 
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epinephrine, and nor-epinephrine ዝሓዘ እዩ። ኣብ 
ሓንጎል dopamine ምስ ልሙፅ ብምዃን ምንቅስቃስ ሰውነት 
የዋድዱን የስርሑን ፣

�� ትኩስ /ሓዱሽ ባሎንጓ ፅቡቅ ናይ ፎልሌተስ ፍልፍል እዩ። 100 
ግራም ጥረምረ 423 µg ወይ ድማ 106% ቫታሚ ከምፐሌክስ 
ይህብ፣ ቫታሚ ከምፐሌክስ B-12 ቀንዲ ትሕዝቶ ምውህሃድ 
DNA ምምቅቃል ዋህዮታትን እዮም ፣ ኣብ እዋን ድቂ ምሓዝን 
ጥንስን እኹል መጠን ሮሴት ዘለዎ ምግቢ ብምውሳድ እቲ 
ማማይ ናይ ነርቪ ቱቦ ፀገም ከየጋጥሞ ይከላኸል።

ብተወሳኺ እውን ፅቡቅ መጠን ቫይታሚን B6 (ፒራይዶክሲን)ን 
ቲያሚን (ቪታሚን B-1), ሪቦፈላቨንን ናያሲን እንትህልይ እዚኣቶም 
ድማ ኣብ ምብልዕላዕ /ምሕቃቅ / ካርቦሃይሬት ፣ፕሮቲን ስብሕን 
ከም ኮኢንዛይምስ (coenzymes) ኾይኖም የገልግሉ።

�� ኣብ ልዕሊ እዚ ባሎንጓ ፍልፍል ከም ብረት ፣ 
መዳብ፣ማንጋኔዝ፣ካልሼምን ዝኣምሳሰሉ ማዕድናት እዩ።ኣብ 
መዓልቲ ክንወስዶ ዝምከር 1062 ሚሊ ግራም /23%/ 
ፖታሽየም ባሎንጋእቲ ዝለዓለ ፍልፍል እዩ። ፖታሽየም 
ኤሌክትሮላቴ (electrolyte )ድማ እቲ ወሳኒ ትሕዝቶ ናይ 
ዋህዮን ሰውነት ፈሳስን እዩ።እዚ ድማ ፀቅጢ ሰድዮም ኣብ 
ልብን ደም በዝሕን ንምምላስ/ ንምንካይ ይጠቅም

�� ዕሸል ፣ ዘይለስለሰ ፣ቆፅሊ ባሎንጓን ላዕለዋይ ሓምለዋይ ክፋል 
እቲ ተኽልን ኣብ እዋን ፀደይ/ spring/ ብዘለዎም ልስላሰ ቀንዲ 
ፍልፍል ምግባዊ ረብሓ እዮም።
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ሰደቃ 5: 	 ትንተና ምግባዊ ትሕዝቶ ባሎንጓ\

መምርሒ ጥቅሚ ንጥረ ነገር ሚኢታዊ /%/ ናይ 
RDA

ሓይሊ 341 ኪሎካሎሪ 15%

ካርቦሃይድሬት 58.59 ግራም 45%

ፕሮቲን 26.12 ግራም 46.5%

ድምር ስብሒ 1.53ግራም 7%

ኮሎስተሮል 0 ሚሊ ግራም 0%

ሓሰር 25ግራም 66%

ቫይታሚን

ፎሊክኣሲድ 423 µg 106%

ኒያሲን 2.832ሚሊግራም 18%

ፓንቶቴኒክ ኣሲድ 0.976 ሚሊ ግራም 19.5%

ፓይራዶክሲን 0.366ሚሊግራም 28%

ራይብፍላቨን 0.333 ሚሊግራም 25%

ቲያሚን 0.555 ሚሊ ግራም 46.25%

ቫይታሚን ኤ 53 IU 2%

ቫይታሚን ሲ 1.4 ሚሊግራም 2%

ቫይታሚን ከይ 9 µg 7.5%

ኤክትሮለይትስ

ሰድዩም 13 ሚሊግራም 1%

ፖታኽዩም 1062 ሚሊግራም 23%

ማእድናት

ካልኽዩም 103 ሚሊግራም 10%

መዳብ 0.824 µg 91%

ሓፂን 6.70 ሚሊግራም 84%

ማግኔዝዩም 192 ሚሊግራም 18%

ማንጋኔዝ 1.626ሚሊግራም 71%



ንጣብያ ሰብ ሞያ ዝተዳለወ ቴክኒካል ማንዋል

61

8.4  ምትእስሳር ኣብ ሞንጎ ሕርሻን ስነ-ምግብን
ኣብ ኢትዮጵያ ሕርሻ ናይ ምግብን ኣታዊን ቀንዲ ፍልፍል እዩ። 
ንኡሽተይ ናይ መሬት ትሕዝቶ ወነንቲ ሓረስቶት 90% ናይ ምግቢ 
ምህርቲ ናይ ሃገር ይሽፍኑ ፣ እቲ ቀንዲ ግደ ሕርሻ ኣብ መምሕያሽ 
ስነ-ምግቢ /ኣመጋግባ/ ዝግለፅ ብዝተመሓየሸ ቀረብን እኹል፣ውሱን 
ሃነፅቲ ምግብታትን እዩ። ዝደኸመ መፍረያይነት ሕርኻ ንዝተዳኸመ 
ምህርትን ምግቢ ውህስና ዘይምርግጋፅን የቃልዕ ። ምግቢ ውሕስና 
ዘይምርግጋፅን ንሕፅረት ምግቢ የቃልዕ እዚ ድማ ኣብ መፍረያይነት 
ኣሉታዊ ፅልዋ የሕድር።

8.5  ስነ- ምግቢ መሰረት ዝገበረ ናይ ዋጋ ትንተና
ዕውትን ቀፃልነት ዘለዎን ኢንዱስትሪ ቀዲሙ ኣብ ግምት ክኣትው 
ዝግባእ ናይ ዋጋ ትንተና ሰንሰለት ተዋሳእቲ ኣዐርዮም ተዋዲዶምን 
ተዋሃሂዶምን ዝለዓለ ተጠቃምነት ኩሎም ተዋሳእቲ ማለት እውን ካብ 
መፍረይቲ ክሳብ ተጠቀምቲ ዘካተተ ምዃኑ እዩ። ይኹን ድኣምበር 
ናብ ኢትዮጵያ ናይ ኣዕታር ዋጋ ሰንሰለት ካብ ውፅኢታውነት ኣዐርዩ 
ዝረሓቀን ብዝተፈላለዩ ማሕንቆታት ዝተሓላለኸን እዩ።

ናይ ምግቢ ዋጋ ሰንሰለት ኹሎም መዳርግቲ ኣብ ምፍራይን ኣብ ዋጋ 
ምውሳኽ ተግባራት ንምፍራይ ምግቢ ኣድለይቲ ዝኾኑ ዘካተተ እዩ። 
ዋላ እቲ ባህላዊ ትኹረት ኣብ ኢኮኖሚያዊ ዋጋ እንተኾነ ኣመጋግባ 
ትኹረት ዝገበረ ናይ ዋጋ ሰንሰለት ድርብርብ ዕድላት ንምኽኣል 
ቀረብ ወይ ድማ ጠለብ ጠቀምቲ ምግብታት ይፈጥር፣ ብተወሳኺ 
ድማ ኣብ ነንሕድ ሕዲኡ ብርኪ እቲ ሰንሰለት ናይ ዋጋ ምውሳኽ 
ዕድል ብምፍጣር ብኡ ኣቢሉ ዝተመሓየሸ ቀረብ፣ዝከኣል፣/ዓቅሚ 
ዝኾነ/፣ ፅሩይን ተቀባልነት ዘለዎ ጠቀምቲ ምግብታት ንምርካብ 
የኽእል፣ ብመሰረተ ናይ ትንተና / ፅንዓት / ኣውታር ዋጋ ሰንሰለት 
ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ብርክታት ይምቀል እዚኦም ድማ ምህርቲ፣ 



62

ምዕባይ ዓቕሚ ንምግፋሕ ዝተመሓየሸ ዓሌት ባሎንጓ

ምጥማርን ዕዳጋን ንምትእድዳግ ሰደድ ንወፃኢን ይበሃሉ። ካብ 
ፅንዓታት ከምዝተወሰደ ሰደቃ6 እቶም ቁልፊ ካብቶም ዝተነፀሩ 
ብርክታት ዘጋጥሙ ፈተናታት የቀምጥ።

ሰደቃ 6: 	 / ሓፂር መግለፅታት ናይ ኣዕታር ዋጋ ሰንሰለት ፈተናታት

ማሕለኻታት መግለፂ

ዝተሓተ 
ናይ ሕርሻ 
መፍረያይነት

ንኡሽተይ ትሕዝቶ ዘለዎም ሓረስቶት መፍረያይነት ልቶም ቀፂሎም 
ዘለው ነገራት ክተዓናቀፍ ይኽእል፣ ዝተሓተ ኣጠቃቅማ ዝተማሓየሹ 
እታወታት ፣ ንኹሽተንን ዝተበታተነን ሕርሻ መሬት / ግራት ፣ ዝሓደረ 
ሓመድ ፣ ትሑት ኣጠቃቅማ ዝተመሓየሹ ዓሌታትን እኹል ዘይኾነ ናይ 
ሕርሻ ተግባራትን እዮም ።

ቅልጣፈ 
ዘይብሉ ስርዓት 
ዕዳጋ

 ብሰንኪ ብዙሓት ተሳተፍቲን ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ኣተሓሕዛን 
ምልክታት ዝወረደ ጠለብን ዘይእኹል ፋይናንስ መጎዓዝያን ዝተሓተ 
ውፅኢታውነት ዕዳጋ ይኽሰት፣

ዘላቅነት 
ዘይብሉ ሰደድ 
ወፃኢ

ዝተሓተ ርክብ ኣብ መንጎ ሰደድትን መእተውትን/ተቀበልትን/ ሃገራት፣ 
ዘይተረጋገዐን ተለዋዋጣይ ንዝኾነ ድሌት ተቀበልቲ ሃገራት ንዝተሓተ 
ቁፅሪ ውዕሊ ኣብ ሞንጎ ሰደድትን መፍረይትን ክህሉ ይገብር

ዓቅሚ ህንፀት ባሎንጓ

ዝተፈላለዩ መዳርግቲ / ሓረስቶት፣ልምዓት ሰራሕተኛታት፣ 
ኪኢላታት ናይ ወረዳ ዞባን ክልልን/ ዘካተተ ናይ ፊልድ መዓልቲ 
ሰሪሕካ ምርኣይ ስነ-ምግቢ ባሎንጓ ናይቲ ማሕበረሰብ ግንዛበ ንምዕባይ 
ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። እዚ ድማ ንሓረስቶት /ተባዕታይ፣ኣነስታይን 
መናእሰይን/ ፣ ኤክስቴንሽን ሰብ ሞያን ልምዓት ሰራሕተኛታትን 
ብዝሓሸ መልክዑ ኣብ ምግምጋም/ምምዝዛን/ ሰነ-ምግቢ ባሎንጋ 
ንክሳተፉ የኽእሎም። ብኤስኤምኤስ ዝምራሕ ጉጅለ ሓረሰቶትን 
ልምዓት ሰራሕተኛታትን ንምግምጋም ስነ-ምግቢ ባሎንጓ ናይ ባዕሎም 
ዝኾነ መመዘኒ ረቋሒታት ከቀምጡ ይኽእሉ እዮም ።
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ምዕራፍ 9: ፆታዊ ተሳትፎ ኣብ ምፍራይ 
ዝራእቲ
ናይ ምምሃር ዕላማታት
ድሕሪ ምዝዛም እዚ ምዕራፍ ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ ክኽእሉ 
ትፅቢት ይግበር፡-

�� ፃታዊ ስራሕ መቀሎ ክግምግሙ

�� ፆታ /ናይ ኩሉ/ ቀንዲ ጉዳይ ኤክስቴንሽን ስርዓት ምግባር

�� ናይ ደቂ ኣንስትዮን ተባዕታይን ተሳትፎ ኣብ ስርዓት ምፍራይ 
ምግላፅ

9.1  መሰረታዊ ፅንሰ ሓሳብ ፆታ
ስርዓተ-ፆታን ፆታን ሓደ ዓይነት ዓይኮኑን ። ፆታ ንስነ-ህይወት መለለይ 
ባህሪያት ተባዕትዮን ኣንስትዮን ዝገልፅ ኮይኑ እዞም መለለይ ባህርያት 
ዓለም ለኸውን ዘይቅየሩ እዮም ። ስርዓተ-ፆታ ድማ ንማሕበራዊ፣ 
ባህርያዊን ባህላውን ፍሉይ ባህርያት ተባትዮን ኣንስትዮን ፣ ኣብ 
ሞንጎኦም ዘሎ ርክብን ዝገልፅ እዩ። ስርዓተ-ፆታ ግደ ፣ኹነታትን 
ርክብን ካብ ቦታ ናብ ቦታ (ሃገራት፣ ክልላትን መንደርን) ጉጅለ 
(ማሕበሰረሰባዊ ክፍሊ፣ዘርኢ፣ ሃይማኖት ወዘተ)፣ትውልዲን ብርኪ 
ናይ ሂወት ዑደት ውልቀሰባትን ይፈላለ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ስርዓተ-
ፆታ ማለት ተባትዮን ኣንስትዮን እንተይኮነስ ኣብ ሞንጎኦም ዘሎ 
ርክብ እዩ።

ብዘይካ ኣብ ዝተወሰኑ ክፋላት ኢትዮጵያ ፃዕሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍልጦ 
ዝተወሃቦ ኣይኮነን ። ይኹን ዳኣምበር ዕቤት ከተማን ገፀርን እዛ ሃገር 
ብዘይ ንጡፍ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ዝሕሰብ ኣይኮነን ። ዋላ እኳ 
ተሳትፎደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምፍራይ (ምህርቲ) ሕርሻ ወሳኒ እንተኾነ 
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ብኣጠቃላሊ ነዚ ናይ ዘይምርዳእ ዝንባለን ነዚ ግደ እኹል ኣፍልጦ 
ናይ ዘይምሃበ ፀገም ኣሎ። እዚ ብዋናነት ብሰንኪ ዝተጋገየ ግምት 
እንታይነት ሓደ ክፋል ማሕበረሰብ (ብዙሕ ግዘ ኣወዳት) ክጠቅም 
ይኽእል ዝብልዎን ነቲ ኻሊእ ክፋል ሕብረተሰብ (ኣብዚ ጉዳይ 
ደቂ ኣንስትዮ) ዝገደፈን ብሓደ ዘይወስድን እዩ።ስለዝኾነ ድማ ኣብ 
ውሽጢ እቲ ሰፊሕ ናይ ሕርሻን ገፀርን ዕቤት ስትራቴጂ ውፅኢታዊን 
ዘላቅነት ዘለዎ ግልጋሎት ኤክስቴንሽን ደቂ ኣንስትዮ ሓረስቶት 
ምምዕባል ኣገዳሲ ዛዕባ እዩ።

9.2  ሓፂር መግለፂ ፆታዊ ማዕርነት
ፆታዊ ማዕርነት ማለት ኣብ ኩሎም ስራሕቲ ማዕረ ቁፅሪ ደቂ 
ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ክህሉ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። የግዳስ ፆታዊ 
ማዕርነት ማለት ደቂ ኣንስተዮ ፣ደቂ ተባዕትዮ፣ ኣወዳትን ኣዋልድን 
ማዕረ ንስራሕ ምችውነት ዘለዎ፣ ሃፍቲ፣ መሰልን ተበፃሓይነት 
ንነገራትን ግልጋሎትን ምርካብ ማለት እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ፆታዊ 
ማዕርነት ማለት ማዕረ ሓላፍነት ክፍፍል ጉልበት ንስራሕ፣ ቤተሰብ 
ምንክብኻብን ንማሕበረሰብን ማለት እዩ።.

9.3  ስራሕ መቆሎን ፆታዊ ዘይምምጥጣንን
ፆታ መሰረት ዝገበረ ስራሕ ምፍልላይ ስራሕ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ 
ምርባሕ (ምውላድ) ናይ ውልቂ ከባቢ እንተቀምጦን ንደቂ ተባትዮን 
ድማ ኣብቲ መፍረያይ ስራሕ ናይ ማሕበረሰብ ከባቢ የቀምጥ እዚ 
ድማ ፆታዊ ስራሕ መቀሎ ይበሃል። እዚ ስራሕ ( ጉልበት) መቀሎ 
ኣብ ንጥፈታቶም ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ባህሪኦም እውን እዩ 
ዝንፀባረቅ። ናይ ፆታዊ መቀሎ ተቃራኒ ፅንሰ ሓሳብ ስርዓተ-ፆታ 
መቀሎ ስራሕ እዩ። ስርዓተ-ፆታ መቀሎ ስራሕ ንደቂ ኣንስትዮን ደቂ 
ተባዕትዮን ብማሕበረሰብ ዝተቀመጠሎም ስራሕቲ /ሓላፍነት ዝገልፅ 
እዩ።ብኻሊእ መንገዲ ስራሕ መቀሎ ኣብ ሞንጎ ፆታታት ተፈጥራዊ 
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ኣይኮነን የግዳስ ማሕበራዊ ልምድታት፣ ደንብታትን እምነታትን 
ንውልቀ ባህርያት ዝገዝኡን ዝውሰኑን ዘፀባርቅን እዩ።

 ስርዓተ-ፆታ ስራሕ መቆሎ ሜላ ምስረታኡ ፣ ምርድኡ፣ መግለፂኡ 
ዘላቅነቱ ዝረጋገፅ ካብ ስርዓታዊ ኸይዲ መራሕቲ ስድራ ፣ሃይማኖታዊ 
ቦታታት፣ናይ ስራሕ ቦታታት ግድን እዩ። ብተወሳኺ ድማ ንፁራት 
ዝኾኑ ኢኮኖሚያዊን ማሕበራውን ግደ ንደቂ ተባዕትዮን ደቂ 
ኣንስትዮን ዝምጥኑ እዮም ተባሂሎም ዝሕሰቡ ዘንፀባርቅ እዩ።

ብኻሊእ ገፁ ድማ ፆታዊ ዘይምምጥጣን ናይ ምውሳን ስልጣን 
ኣፈላላይ እንትኾን፣ እዚ ድማ ዘይማዕረ ተበፃሓይነት ሃፍትን ዝወሃብ 
ኣተሓሕዛን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ምስ ደቂ ተባዕትዮ ኣወዳት 
ዝወሃብ እንትነፃፀር ዘሎ ፍልልይ ዘስዕብ እዩ። ፆታዊ ምግላል ከምሓደ 
ክፋል ማሕበራዊ ስርዓት ኮይኑ ዝርከብን ኹነታት ሂወትን ኣብ 
ዝተፈላለዩ ብርክታት ከም ቤተሰብ፣ ማሕበረሰብን ትካላትን ብርኪ 
እናቀፀለ ዝርከብን እዩ።

9.4  ፆታዊ ምክታት ኣብ ምፍራይ ዝራእቲ
ኣብ ምፍራይ ዝራእቲ ፆታዊ ምክታት ኣብ መፍረያይነተ ሕርሻ ከም 
ሓደ ጠቀሚ ስትራቴጂ መተባብዒ ፃዕሪ ምፍራይ ዝውሰድ እዩ።ግደ 
ደቂኣንስትዮ ኣብ ምህርቲ ሕርሻ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብመሰረት ባህሊ፣ 
ዘርኢ/ ዓሌት ፣ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ኹነታት ወዘተ ይፈላለ እዩ። 
ይኹን ድኣምበር ካብ ከባብያዊ ኣስተዋፅኦ ብተወሳኺ ደቂኣንስትዮ 
ብርክት ዝበለ ግደ ካብ ምፍራይ ምህርቲ ሕርሻን ምርግጋፅ ናይ 
ቤተሰብ ምግቢ ውሕስናን የበርክት።

ኣፍልጦ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ገጠር ልምዓት ኤክስቴንሽን ፕሮግራም 
ዘተባብዕ ኣይነበረን ብተወሳኺ እውን ተሳትፎአን ኣብ ናይ መንግስቲ 
ይኹን ዘይመንግስታዊ ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ብጣዕሚ ዝወረደ 
/ እኹል ዘይከነን እዩ። ተሳትፎ ደቂ ኣንሰትዮ ኣብ ኤክስቴንሽን 
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ምዕባይ ዓቕሚ ንምግፋሕ ዝተመሓየሸ ዓሌት ባሎንጓ

ፕሮግራም ምፍራይ ዝራእቲ ኣዐርዩ ዝተሓተ እዩ። ስለዝኾነ ድማ 
ፆታ ኣብ ምፍራይ ሕርሻ መሊኡ ተዘይተቀሚጡ ድሌት ምግቢ ቀፃሊ 
ህዝቢ ምምላእ ወይድማ ምርግጋፅ መፍረያይነት ሕርሻ ንዝተመሓየሸ 
መነባብሮ ድኻ ማሕበረሰብ ፈፂሙ ዘይሕሰብ እዩ።ምቅያር ምህርቲ 
ሕርሻ ስርዓት ኤክስቴንሽን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዝዓብለልዎ ናብ ፆታዊ 
ፍትሓውነት ናይ ፖለቲካ ትክክለኝነት ስነ-ሓሳበ ተይኮነስ ንኩሉ 
ክጠቅም ዝኽእል ናይ ምዕባለ ውፂኢታውነት ዛዕባ እዩ።

9.5  ናይ ክልል ትግራይ ህልው ፆታዊ ተሳትፎ ኣብ 
ምፍራይ ዝራእቲ

ኣብ ገፀር ከባቢታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምልማዕ ፣ ምእካብ፣ 
ምዕቃብን ምሻጥን ብኣጠቃላሊ ይሳተፋ እየን። ኣብ ባሎንጋ እውን 
ልክዕ ከምቶም ካልኦት ዝራእቲ ዳኣምበር ዝተፈለየ ኣይኮነን። 
ናይ ደቂ ኣንስተዮ ስራሕ ኣብ ሕርሻ ብኣጠቃላሊ ብጌጋ ዝተሰነደ 
ንውሱን ዘውፅእን እንትኾን ንደቂ ኣንስትዮ ከም መፍረይቲ ተይኮነስ 
ተጠቀምቲ ገይሩ ዝወስድን እዩ።

ትግራይ ድማ ከም ክልል ልዕሊ 80% ክፋል ሕ/ሰብ ኣብ ዝናብ ሕርሻ 
ዝተደረኸ እዩ።ኣብ መብዛሕቲኡ ክፋል እቲ ክልል መሰረት ዝገበረ 
ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕራስ ናይ ሕርሻ መሬት ኣይሳተፋን የግዳስ 
ኣብ ሰብኡተን ኣብደገፍተን ስራሕቲ ይሕግዛ ንኣብነት ምእካብን 
ምውቃእን ዝራእቲ ማለት እዩ።ካብዚ ብተወሳኺ ሰብኡተን ይምግባ 
፣ማይ ንሰብን እንስሳን ይሓውራ ፣ንሰብኡተን ኣብ እዋን ምውቃዕ 
ይሕግዛን ንምዝራእ ዝውዕል ዘርኢ የዳልዋ።ፅንዓታት ከምዝሕብርዎ 
ድማ ምድላው መሬት፣ ምፅህያይ፣ ምእካብ፣ምውቃእን ምዕቃብን 
ካብቶም ቀዳማይ ሓላፍነተ ደቂ ኣንስትዮ እዮም።

ኣብ መጠቃላላይ ኣብ ምስ ፆታ ተኣሳሲሩ አብ ግምት ክኣትው 
ዝግባእ ከምቁልፊ ነገራት ኣለው ንሶም ድማ፡-
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�� ማዕረ ተበፃሓይነት መሬትን ኻልኦት ሃፍትታትን ንኣብነት 
ልቃሕን ኻልኦትን ናይ ድጋፍ ግልጋሎትን፣

�� ፆታዊ ዘይምምጥጣን ኣፈላላይ ግደን ብኣግባቡ ምፍታሕ  

�� ግልጋሎት ሕርሻ ኤክስቴንሽን ንደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን 
ብማዕረ ክቀርቡ / ክበፅሑ ምግባር፣

�� ምብቃዕ ደቂ ኣንስትዮን ማዕረ ዕድል ውሳነ ምዕራፍ ኣብ ገዛ 
ክህልወን ምኽኣል 
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ምዕራፍ 10:  ብኽለት ከባብያዊ ኣየር 
ዘየስዕቡን ንዘጋጥም ፅዕንቶ ከባብያዊ 
አየር  ዝፃወሩ 
ናይ ምምሃር ዕላማታት 
ድሕሪ ምዝዛም እዚ ምዕራፍ ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ ክኽእሉ 
ትፅቢት ይግበር፡

�� ፅዕንቶ ከባቢ ኣየር ኣብ ምፍራይ ባሎንጓ የርእዩ፣

�� ማሕበረሰብ ኣብ ድርቂ ንምስላጥ ዘኽእሉ ሜላታት ምፍራይ 
ባሎንጓ ክጥቀሙ የመቻችው

10.1  መሰረታዊ ትርጉም ን ፅንሰሓሳብን
ምስ ከባቢ ዝተሳነየ ሕርሻ (CSA) ሜላ እንትኾን ብዘላቅነት መፍረያይነት 
ምውሳኽ ፣ ካብ ፀገም ምንጋፍ ዘረጋግፅ ( ምልማድ) ፣ምቅናስ 
ስደት( GHGs)፣ ምቅናስ ካረቦን ( carbon sequestration)ን 
ምውሳኽ ምግቢ ውሕስናን ንምስኻዕ ናይ ምዕባለ ሽቶታት ማለት እዩ 
(FAO, 2010)። እዚ ድማ ነቶም ሰለስተ መነፅራት ዘላቂ ዕቤት ( 
ኢኮኖሚያዊን ከባቢያዊን) ዘዋደደን ምርግጋፅ ምግቢ ውሕስናን ከባቢ 
ፈተናታትን ኣጣሚሩ ዝሓዘ እዩ። ምስከባቢ ዝተሳነየ ሕርሻ (CSA) 
ሰለስተ ዓንድታተ ዘጣመረ እዩ። እዚኦም ድማ፡

�� ዘላቂ ዕብየት ሕርሻ መፍረያይነትን እቶትን

�� ምልማድን ምህናፅን ምፅዋር ፀገም ለውጢ ከባቢ

�� ምቅናስ ወይድማ ምውጋድ ምፍላቅ ግሪን ሃውስ ጋዝ
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ስእሊ 17: 	 ሰለስተዋና ዓንድታት CSA

CSA እዞም ዝስእቡተግባራዊ ሜላታት ዘካተተ እዩ። ንኣብነት 
ገለባን ዝብስብሱ ቆፅልታት ምንስናስ ( mulching)፣ኣዛኒቅኻ 
ምዝራእ (intercropping)፣ ዕቀባ ሕርሻ (conservation 
agriculture)፣ምቅይያር ዝራእቲ( crop rotation)፣ዝተዋደደ 
ዝራእትን ሃፈቲ እንስሳን ኣተሕዛ /ምሕደራ/፣ ጥሙር ሕርሻ 
፣ዝተመሃየሸ መግሃጫን ምህደራ ማይን እዮም።ብተወሳኺ ድማ 
ሓደሽቲ ተግባራት ዘካተተ እዩ።ከም ዝተመሓየሸ ኣየር ትንበያ፣ 
ስርዓት ቅድመ መጠንቀቅታን ናይ ከባቢ ሓዳጋ ኢንሹራንስን እዮም 
።ናይ ምስ ከባቢ ዝስማማእ (CSA) ዓላማ ሓደ ዘለው ቴክኖሎጂታት 
ካብ ሸልፍ (መደርደሪ) ናብ ገባራት ክበፅሕ ምግባር፣ ካልኣይ ድማ 
ምምሃዝ /ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት ከም ድርቂ ዝፃወሩ ወይ ድማ ማይ 
ምዙራቅ ዝፃወሩ ዝራእቲ ንምስኻዕ ድሌታት ለውጢ ከባቢ ዘካተተ 
እዩ።

CSA

Climate  
change  

adaptation

Climate  
change  

mitigation

Increase  
food  

security
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ኣስተዋፅኦ ባሎንጓ ንመፍረያይነት

ብመሰረት ፅንዓት ትካል ዓለም ለኸ ፅንዓት ፖሊሲ ምግቢ ዕደጋ ኣዕታር 
ካብ 1980 ጀሚሩ ኣርባዕተ ዕፅፊ ከምዝውሰኽ የረድእ ።እናዓበየ 
ዝመፅአ ዓለም ለኻዊ ድሌት ምግቢ ኣዕታርን ሰብ ንእሽተይ ትሕዝቶ 
ሓረስቶት ኣታዊኦም ንክውስኽ ዕድል ፈጢሩሎም እዩ።ሓደሽቲ 
ዝለዓለ ምህርቲ ዝህቡ፣ሕማም ዝፃወሩ ዓሌታት ዝማዕበሉ እንትኾን፣ 
ምስ ዝተመሓየሹ ሜላታት መፍረያይነት ብፍላይ ፃህያይን ባልዕ 
ምሕደራ ዝተኣሳሰረ እዩ።ምልማድ እናተስፋፍሐ እዩ።ምህርቲ ኣብ 
ሞንጎ 2001/02 ክሳበ 2006/07 ብ47% ዓብዩ እዩ። ዋልቀ ዝበሃል 
ዓሌት ባሎንጋ ንኣብነት ምዙራቅ ማይ ይፃወር፣ ምብስባስ ሱር ይፃወር 
መጠን ምህረቱ ድማ ካብ 2.4-5.2 ቶን ካብ ሄ/ር እዩ።(እዚ ድማ ምስ 
1.2 ቶን ካብ ሄ/ር ናይዚ ዓሌት ክነፃፀር ከሎ)ን ዘርኢ ካብ 70-100% 
ካብቶም ስታንዳርድ ዓሌት ዝለዓለ እዩ። ካልኦት ዝተፈላለዩ ተስፋ 
ዘለዎም መስመራት ንዝልቀቁ ዓሌታት እናተፈተነ እዩ። ከም ናይ 
ICARDA, 20008 ፅንዓት ዝሕብሮ ሓረስቶት ሓደሽቲ ቴክኖሎጂ 
ባሎንጋ ዝተላመዱ፣ ሙሉእ ይኹን ነፀላ ፓኬጅ ዝሓሸ ምህርቲ 
ረኺቦም እዮም። ብቀሊሉ ነባራት ዓሌት ብዝተመሓየሹ ምትካእ ኣብ 
ኢትዮጵያ ምህርቲ ብ42% ክውስኽ ኣኽኢሉ እዩ።

 ኣስተዋፅኦ ባሎንጋ ንምልማድ ኣየር ንብረት

ዝተፈላለየ ኩነታት ኣየር ንብረት ንኢትዮጵያ ብጣዕሚ ብዙሓትን 
ዝተፈላለዩ ዓሌታት ባሎንጋ ንክተፍሪ ኣኽኢልዋ እዩ። ባሎንጋ 
ብዋናነት ኣብ ናይ ዝናብ ወቅቲ ብዝተወሰነ መልክዑ ድማ ኣብ 
መስኖ ይዝራእ ። ሓረስቶት ሓደ ቴክኖሎጂ ንነባራዊ ኹነታቶም 
ትኽክል ድዩ ኣይኮነን ክውሰንን ናብ ናይ ሕርሻ ስራሕቶም 
ንከተኣታትዎን ናይ ባዕሎም ዝተፈላለዩ መመዘኒታት ኣለውዎም። 
ንምምላስ ሓመድ ልሙዕነት ባሎንጋ ኣዝዩ ዝተላመደን ኣብ ስርዓት 
ሕርሻ ዝተኻተተን እዩ። ስለዝኾነ ድማ ባሎንጋ ብሓረስቶት ከምሓደ 
ጠቀሚ ዘርኢ ምቅይያር ዘርኢን መማሓየሺ ተሓራሲ መሬትን ተገይሩ 
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ይውሰድ።መብዛሕቲኦም ሓረስቶት ናይ ባሎንጋ ተተካኢ ዘርኢ 
ስርናይ እዩ ይብሉ ናይዚ ምኽንያት ድማ ስርናይ ዝለዓለ ምሀርቲ 
ዝህብን ናይ ሓመድ ልሙዕነት ዝጥቀምን እዩ ኢሎም ስልዝሓስቡ 
እዩ። ስለዝኾነ ድማ ንምስትኽኻል ፍሰት ንጥረ ነገር ሕርሻ ሓረስቶት 
ንባሎንጋ ከም መቐየሪ ዘርኢ ስርናይ ገይሮም ይጥቀምሉ።ምኽንያቱ 
ምፍራይ ባሎንጋ ምስ ሜላ ዝራእቲ ተስማዕማኢ ስለዝኾነ ። ባሎንጋ 
ፅቡቅ ዝበሓል ናይ ምቅይያር ዝራእቲ ዓሌት እንትኾን ምኸንያቱ 
ድማ ፍልይ ዝበለ ባህሪ ምምራት ናይትሮጅን ብራይዜብዩም ኣቢሉ 
ስልዝኾነ እዩ። ናይትሮጅን ካብ ሓመድ ከባቢ ኣየርን የጠራቅም። 
ቀፃልነት ዘለዎ ምጥቃም ራይዞኒዩም ሕክምና ኣብ ሜላ ሕርሻ 
ብብርኪ ሓመድ ልሙዕነት ነቶም ቀፂሎም ዝዘርኡ ዝራእቲ 
የመሓይሽ።ስለዝኾነ ድማ እዚ ቴክኖሎጂ ንኢትዮጵያ 85% ሓመድ 
ሕፅረት ናይትሮጅንን ስለዘለዎ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ። ዝተሓከመ ሕርሻ 
መሬት ኣዐርዩ ብዙሕ ዝኾነ ሕባጥ (nodule) ይሀብ። እዚ ድማ 
ናይቲ ዝራእቲ ናይትሮጅን ምፍራይ ዓቅሚ ይውስኽ። 202 ኪ/ግ 
ናይትሮጅን /ሄ/ር /ዓመት ዝፈሪ ድሌትናይትሮጅን ናይቲ ተኽሊ 
መሰረት ብምግባር ብምሕዝነታዊ ርክብ ናይትሮጅን ምጥባቅ/ ምፅጋን 
(symbiotic N2 Fixation)እዩ ። ራይዞቢዩም ፊክሴሽን ምህርቲ 
ዝራእቲ ጥራይ ተይኮነስ ዝውስኽ እኹል ናይትሮጅን ኣብ ሓመድ 
ይድግፍ እዚ ድማ ነቲ ሓመድ ይጠቅም እዩ ። ምሕካም ቴክነሎጂ 
ምጥቃም ሓመድ ክመሓየሽ ይገብርን ኣብ ከባቢ ምንም ዓይነት ፅልዋ 
እውን ኣየስእብን። ምሕካም ቴክኖሎጂ ምስ መዳበሪያ ክነፃፀር ከሎ 
ብኽለት ከባቢ ይቅንስ።ተፈጥሮኣዊ ሕርሻ ኣብ ምዕባይ እውን ዓብይ 
ግደ ይፃወት ።

ካብዚ ብላዕሊ NPK ን C መመዘኒ ገምጋም MonQl መሳርሒ ሳንዱቅ 
ብምጥቃም ኣብ 2012 ንደቡባዊ ዞባ ትግራይ ኣብ ምህርቲ ዘመን 
ዝተሰርሓ ከምዘርእዮ ብማእኸላይ 14.3 ኪ/ግ /ሄ/ር ናይትሮጅን 
ከምዝፈሪ እዩ። እዚ ሬሽዮ ምስ ካልኦት ኣዕታር ከም ብርስንን ዓተርን 
ክነፃፀር ከሎ ዝለዓለ እዩ (ሰደቃ 7)።
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ሰደቃ 7:	 ተፈጥሮኣዊ ምፍራይ ናይትሮጅን ዝራእቲ ኣብ ደቡባዊ ዞ ትግራይ 2012 
ምህርቲ ዘመን

ወረዳ
ዝፈረየ ናይትሮጅን (ኪ/ግ/ሄ/ር) / ዓይነት ዝራእቲ

ባሎንጋ ዓተር ሽንብራ

ኣላጀ 14.04 1.97

እንዳመኾኒ 7.08 1.16 4.02

ኦፍላ 19.33

ራ/ዓዘቦ 1.57

14.30 1.34 2.74

ብመንፅር ምስራግ ካርቦን ክርአ ከሎ ባሎንጋ ካብቶም ወሰንቲ ሓደ 
እንትኾን ምልቃቅ ካርቦን ናብ ከባቢ ኣየር ይቅንስ። ካብ MonQI 
ኣብ 2012 ዝተኣከበ መረዳእታ ከምዝሕብሮ ባሎንጋ ምልቃቅ ካርቦን 
ይቅንስ እዩ። ሰደቃ 8 ከምዝሕብሮ ናብ ከባቢ ምልቃቅ ካርቦን 
ባሎንጋ 654.32 ኪ/ግ /ሄ/ር፣ ስርናይ 1211.47 ኪ/ግ/ ሄ/ር ን 
1123.23 ኪ/ግ/ሄ/ር እንትነፃፀር ኣዐርዩ ዝነኣሰ እዩ።

ሰደቃ 8: 	 ሬት ፍሰት ካርቦን ኣብ መንጎ ዝራእቲ ዘለዎ ኣፈላላይ ኣብ 2012 ኣብ ደቡባዊ 
ዞባ ትግራይ ኢትዮጵያ

ዓይነት ዘራእቲ C_IN (ኪ/ግ/ሄ/ር)  C_OUT (ኪ/ግ/ሄ/ር)

ስገም 197.08 1566.46

ባሎንጋ 83.70 654.32

ዕፉን 51.29 1123.23

ድንሽ 134.93 127.37

መዕላ 29.31 509.71

ጣፍ 47.30 222.91

ስርናይ 183.52 1211.47
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ዘይስኮን ኣየር ንብረትን ምህርቲ ባሎንጓን

ከባቢያዊ ዓሌታት ብብዙሕ ራሕሲ ሓመድን ምብስባስ ሱርን 
ኣዐርዮም ይጎድኡ እዚ ድማ ኣብ ማይ ዘይዘርቁ ከባቢታት 
ልሙድ እዩ። ኣርባዕተ ሓደሽቲ ዘይምዙራቅ ማይ ዝፃወሩ ዓሌታት 
(ሞቲ፣ገበልቾ፣ኦቢሴን ዋልቀን) ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት 
ተለቂቆም እዮም። ምስ ዘይስኮን ኣየር ንብረትን ንምትሕሓዝ እዞም 
ዝስዕቡ ተግባራተ ምፍራይ ባሎንጋ ክዋደዱ ኣለዎም፡

�� ምብልፃግ ምስ ዝተፈላለዩ ሰነ-ከባቢ ዝላመዱ ዝራአቲ

�� ንድርቅን ጀቅጀቅን ዝፃወሩ ዓሌታት ኣብነት ወልቀ

�� ሓረስቶት ዘሳተፈ ምርምር ወይም ኣብ መስኪ ሙከራ ምክያድ

�� ትምህርቲ ፣ ሕርሻ ኤክስቴንሽንን ስልጠ ምስፋሕ ቴክኖሎጂ

�� ኢቨስትሜንት ንናይ ፖሊሲ ደገፍን ንናይ ምፍራይ ዝራእቲ 
ፅንዓት

�� ፅሩይን ዝለዓለ ምህርቲ ዝህቡ ዓሌታት ባሎንጋ ንሓረስቶት 
ምቅራብ
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