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ማስታወሻ ንመሰልጠንቲ
እዚ መሳለጢ መምርሒ ተዳሊዩ ዘሎ ምስፋሕ ፃዕዳ ሽጉርቲ ኣመልኪቱ 
ንሓረስቶት ንዝወሃብ ስልጠናን መሰረታዊ ምኽሪን ንከገልግል እዩ። 
ጣብያ ልምዓት ሰራሕተኛታት ንሓረስቶት ከሰልጥኑ ከለው ከተሓላልፉ 
ዝደልይዎ መልእኽቲን ናይ ተግባር ሰሪሕኻ መርኣይን ከመይ ገይሮም 
ከምዘሳልጡ ይሕግዝ።

ኣመራርፃን/ምሕራይን በዝሒን ሰልጠንቲ

ኣብ ሓደ ስልጠና ክህሊ ዝግባእ ቁፅሪ ተሳተፍቲ ካብ 30 ክበልፅ 
የብሉን። ካብዚ ንላዕሊ ተሳተፍቲ እንተሃልዮም ደረጃ ተሳትፎ 
ምቕናሱ ዘይተርፍዩ።እቶም ሰልጠንቲ ዝበለፀ ተጠቀምቲ ንክኾኑ 
ዝተወሰኑ መሰረታዊ ረቛሒታት ተጠቒምካ ምምራፅ ኣገዳሲዩ። ኣብ 
ምስፋሕ ፃዕዳ ሽጉርቲ ልምዲ ዘለዎምን ከስፍሑ ዝደሊዩን ቀዳምነት 
ዝወሃቡ ኮይኖም ሓደሽቲ ኣብ ምስፋሕ ፃዕዳ ሽጉርቲ ክዋፈሩ ትልሚ 
ዘለዎም ስዒቦም ይመፁ።

�� ተሳተፍቲ ብናይ ባዕልቶም ውዳበ ወይ ከኣ ቁሸቶም ህዝቢ 
ኣቢሎም ክምረፁ ኣለዎም

�� ንስልጠና ዝሕረዩ ተመሳሳሊ ኣፍልጦ ዘለዎም መ/ስድራን 
ሰብሓዳር ደቂኣንስትዮን ደቂተባዕትዮን ክኾኑ ኣሎዎም

�� ንደቂኣንስትዮ ፍሉይ ጠመተ ምሃብ የድሊ፡ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 
ስልጠና ንምስታፍ ዘለወን ዕድል ብሰንኪ ትካላዊን ማሕበራዊን 
ዕንቅፋታት ትሑት ስለዝኾነ እንተነኣሰ 40ሚእታዊ ደቂኣነስትዮ 
(መራሕቲ ስድራን ሰብሓዳርን) ክካተታ ምግባር።

እዚ መምርሒ መሳለጢ ከመይ ንጥቀመሉ?

እዚ መምርሒ መሳለጢ ተዳልዩ ዘሎ ንጣብያ ልምዓት ሰራሕተኛታት 
ኮይኑ ኣብቲ ቴክኒካል ማንዋል ተቐሚጦም ዘለው ንሓረስቶት ዝምልከቱ 
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መልእኽትታት ብግቡእ ንምትሕልላፍ’ዩ። እዚ ማለት ኣሰልጠንቲ 
ምስቲ ዓሰርተ ምዕራፍ ዘለዎ ቴክኒካል ማንዋል እናተኸተሉ እዚ 
መሳለጢ መምርሒ ክጥቀሙ ኣለዎም። ዝዳሎ ናይ ስልጠና ትልሚ 
ሕድሕድ ምዕራፍ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ትልሚ ናይ ሕድሕድ ምዕራፍ 
ትሕዝቶን ዕላማን ዘድሊ ማተርያልን ዝወስዶ ሰዓትን፣ ናይ ተግባር 
ዕዮታትን ዝሓዘ ክኸውን ይግባእ።

ንኣብነት

እዞም ዝተፈላለዩ ምዕራፋት ኣብ ሓደ እዋን ከመይ ገይርካ ትህቦም?

እቲ ስልጠና ነቲ መሰልጠኒ ማኑዋል ብሓደ ሻዕ ብምሃብ ወይ ከዓ 
ከከምኣድላይነቱ ብምዕራፋት ከፋፊልካ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ክወሃብ 
ይኽእል። ከምዝፍለጥ ሓረስቶት ካብ ተግባራዊ ትምህርቲ እዮም 
ብዙሕ ዝመሃሩ። ንኣብነት ምድላው ብመስመር ምዝራእ ንበይኑ 
እንተሂብኩም ኣብ ቀፃሊ ድማ ኣተሓሕዝኡ ንበይኑ ይወሃብ። በዚ 
መልክዕ እዚ ንኩሎም ስልጠናታት ተዝኽየድ ዝበለፀ ይኸውን።ሓደ 
ምዕራፍ ምስተወድአ ኣከታቲልካ ናይ ተግባር ስልጠና ክወሃብ ኣለዎ።

ከም ኣሰልጠንቲ ክንገብሮም ዘለና

�� መኣከቢ ቦታ ካብ ድምፂን ዕግርግርን ነፃ ዝኾነ፣ ፀሓይ ዘይረኽቦ፣ 
ዶሮና ዘይብሉ ንምቕማጥ ምችዊ ዝኾነ ምኻኑ ነረጋግፅ

�� መጀመርያ ስልጠና ኣወሃህባና እንታይ ከምዝመስል ብሓፂሩ 
ምግላፅ– ዕላሙኡን ትሕዝቶኡን ክንደይ ግዘ ከምዝውድእ፣ 
ምይይጥ ከምዝህልዎን ናይ ተግባር ስራሕ ከምዝህልዎን 
ከመይ ከምዝካየድን እቲ ሰልጣናይ ቡዙሕ እንተኾይኑ ድማ 
ናብ ንኡሽተይ ጉጅለ ከምዝምቀሉ ምግባር ወዘተ ምግላፅን 
ምስቶም ሰልጠንቲ ምርድዳእ የድሊ (ሓደ ጉጅለ ካብ 6 ሰብ 
እንተዘይበዝሑ ይምረፅ)።

�� ግደ መሰልጠንቲ ሙሉእ ተሳትፎ ሰልጠንቲ ንክህሉ ምትብባዕ 
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ስለዝኾነ ንሰንሳቶም ክመሃሃሩ ምእንታን ክተባብዑ ምግባር የድሊ

�� እቲ ስልጠና ፍሰቱ ሓሊዩ ንክካየድ ውልቀ ሰባት ደጋፊ ሓሳባት 
ንከምፅኡ ምትብባዕ የድሊ።ንኣብነት ናብዚ ትውስኽዎ ነገር 
ይህሊዶ? እዚ ከመይ ትሪእዎ? ዝብሉ ሕቶታት ምጥቃም

�� እቲ ስልጠና ሚዛኑ ዝሓለወ (ብውልቀ ሰባት ዘይተዓብለለ) 
ምዃኑ ምርግጋፅ

�� ልዕሊ ሓደ ጉጅለ እንተሃልዮም ካብሕድሕድ ጉጅለ ብተወካሊኦም 
ኣቢሎም እቲ ዝተመያየጡሉ ንገዛ ከቕርቡ ምዕዳም።

ኩነታት ምምችቻው (Colaborative Environment)

�� ንተሳተፍቲ ሰላምታ ኣቕርቡ፣ ብምምፃኦም 
ኣመስግንዎም፣ንባዕልኹም ኣፋልጡ፣ ተሳተፍቲ ነንባዕሎም 
ክፋለጡ ግበሩ - ሽሞምን ሓላፍነቶምን ቁሸቶምን ንምፍላጥ 
ፈትኑ፣ብቐልዲ እናዋዘኹም ስራሕኹም ጀምሩ

�� እቲ ምይይጥ ክንደይ ሰዓት ከምዝወስድ ንገርዎም

�� ናይቲ ምይይጥ ዕላማ ኣብራህርሁ

�� ናይቲ ስልጠና ጠቐሜታን ካብኣቶም እንታይ ትፅቢት 
ከምዝግበር፣ ኣብ ስድረኦም ኣብ ምልማዕ ፃዕዳ ሽጉርቲ ዓቕሚ 
ክፈጥሩ ከምዘለዎም ግለፅሎም

�� ኩሎም ተሳተፍቲ ፅቡቕ ስምዒት ክስመዖም ይግበሩ

�� ተሳተፍቲ ሞቕታ ብዘለዎ ይቀበልዎም፣ናይ ምሕዝነት ስምዒት 
ክስመዖም ይግበሩ

�� ናይ ኩሎም ሰባት ሓሳብ ብፅሞና የድምፁ፣ ናይ ቀልዲ ወይከኣ 
ምንኣስ ስምዒት ከይህልዎም ይጠንቀቑ

�� ናይ ተሳተፍቲ ናይ ፆታ ምትሕንፋፅ ልቢ ይበሉ፣ ናይደቂኣንስትዮን 
ደቂተባዕትዮን ቁፅሪ ንምምጥጣን ይፈትኑ፣ንክልቲኦም ፆታ 
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ማዕረ ዝኾነ ናይ ምስታፍ መሰል ይሃብዎም

�� ሱቕታ ብምስባር ተሳትፎ ንክህሊ የበረታትዑ።

ክፍሊ 1 ፃ/ሸጉርቲ ንምፍራይ ዘድልዩ ምችው ኩነታት

ዘድሊ ናውቲ ፖስተር፤ ፍሊፕ ቻርት፤ ማርከር

መጀመሪ ግዘን 
ዝውድኦ ሰዓትን

2:30 (25 ደቒቓ)

ዕላማ

ኣብ መወዳእታ እቲ ስልጠና ተሳተፍቲ:
 � ቦራ ዝዓይነቱ ፃ/ሽጉርቲ ንምፍራይ ዝስማመዖ ብራኸን 

መጠነ ቁልቋሎን ይገልፁ፣
 � ንፃ/ሽጉርቲ ዝስማመዖ ናይ ሙቐት መጠን ስፍሓትን 

ዘድሊ ራሕሲ መጠንን ይገልፁ፣
 � ፃ/ሽጉርቲ ንምልማዕ ዘድሊ ዓይነት ሓመድን ኣድላይነት 

ምፍላጥ ድሕረ ባይታ ናይ ፃ/ሽጉርቲ ግራትን ይፀርሑ፣

(ስላይድ 1) ብሓፈሻዊ ሕቶ ጀምሩ ብጉጅለ ክመያየጡሎም ግበሩ

�� ብዛዕባ ምልማዕ ፃ/ሽጉርቲ ዘሎኩም ተሞክሮ እንታይ ይመስል?

� ምልማዕ ፃ/ሽጉርቲ ከመይን መኣዝን ጀሚርኩም?

� እንታይ ዓይነት ሓመድ ይጠልብ?

�� ምስ ምልማዕ  ፃ/ሽጉርቲ ተኣሳሲሩ ዝረኣዩ ፀገማት እንታይ 
እንታይ እዮም? ከመይከ ትፈትሕዎም?

(ስላይድ 2) ብዛዕባ ዕላማ ኣስተምህሮ ናይዚ ርእሲ እዚ ኣብራህሪህኹም 
ሕለፉ

እዛ ክፋል/ርእሲ እዚኣ ምስተምሃርኩም 

�� ቦራ ዝዓይነቱ ፃ/ሽጉርቲ ንምፍራይ ዝስማመዖ ብራኸን መጠነ 
ቁልቋሎን ይገልፁ፣ 

�� ንፃ/ሽጉርቲ ዝስማመዖ ናይ ሙቐት መጠን ስፍሓትን ዘድሊ 
ራሕሲ መጠንን ይገልፁ፣ 
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�� ፃ/ሽጉርቲ ንምልማዕ ዘድሊ ዓይነት ሓመድን ኣድላይነት ምፍላጥ 
ድሕረ ባይታ ናይ ፃ/ሽጉርቲ ግራትን ይፀርሑ፣ 

ኣብዞም ዝስዕቡ ሓፂር መብርሂ ይሃቡ

 (ስላይድ 3) ብራኸን መጠነ ቁልቋሎን (Altitude and slope range): 

�� ፃ/ሽጉርቲ ካብ 1800-2700 ኣብ ዘሎ ፀፈሒ ልዕሊ ባሕሪ 
ይፈሪ፣ 

�� ፃ/ሽጉርቲ ብዝበለፀ ዝስማመዖ ኣብ ዛሕላም ከባቢ ኮይኑ ብሓፈሻ 
ትሕቲ 1800 ፀፈሒ ልዕሊ ባሕሪ ኣብ ዘሎ ከባቢ ኣይትከልን፣ 

�� ብጣዕሚ ቆልቋላ ኣብ ዝኾኑ ከባቢታት ንሓደጋ ውሕጅ ዝተቓልዑ 
ስለዝኾኑን ማይ ኣብ ዝድቅሰሎምን ፃ/ሽጉርቲ ንምፍራይ ዘምቺ 
ኣይኮነን። 

(ስላይድ 4) መጠን ሙቐት (Temperature):

�� ፃ/ሽጉርቲ ንምፍራይ ብሓፈሻ ዘድሊ መጠን ሙቐት ካብ 12 – 
24 ዲ.ሴ እዩ፣ ፃ/ሽጉርቲ ኣሳሓይታ ይፃወር እዩ፣ 

�� ዝለዓለ መጠን ሙቐት ንኩረት ዕብየት ዘድሊ ኾይኑ ዛሕላም 
እዋንን ከባቢን ብንእሽተዩ እናሃለወ ግና ቃንጭኡን ቆፅሉን 
ንምብራዕ ምቹው ኩነታት ይፈጥረሉ (ራይስ ኢታል., 1990).

�� ብፁሕ ኩረት ንምፍራይ ፍልቃቕ ፃ/ሽጉርቲ ዝተናወሐ መጠን 
ሙቐት ማለት ትሕቲ 18 ዲ.ሴ ዘድሊዮ ኮይኑ ማእኸላይ 
(average) መጠን ሙቐት ልዕሊ 30 ዲ.ሴ እንተኾይኑ ግና 
ኩረት ንምውፃእ ፅዕንቶ ይፈጥረሉ (ሩባትዝክይን ያማጉቺ, 
1997)፣  

�� ኣብ እዋን ምልማዕ ፃ/ሽጉርቲ ነዊሕ መዓልቲን ልዑል መጠን 
ሙቐትን ንምኹራት የተባብዖ፣ 
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ምዕባይ ዓቕሚ ንምግፋሕ ቦራ ዝዓሌቱ ምሩፅ ናይ ከባቢ ፃዕዳ ሽጉርቲ

(ስላይድ 5) ዘድሊ ራሕሲ መጠን (Moisture requirement):

ፃ/ሽጉርቲ ኣብ ዝፈርየሉ እዋን ንሕፅረት ማይ እንተተቓሊዑ ብቐሊሉ 
ይጥቃዕ እዩ። ናይ ሓመድ ኩነታት ደረቕ ኣብ ዝኾነሉ ኣብ ዝኾነ ግዘ 
ብዝበለፀ ኣብ እዋን ምኹራቱ ንምህርቲ ምቕናስ ኣስተዋፅኦ ይህልዎ። 
ብቑዕ ዝናብ ኣብ ዘይርከበሉ ከባቢ ዘዕግብ ምህርቲ ንምርካብ ብመስኖ 
ማይ ምድጋፍ የድሊ እዩ። ናይዚ ውፅኢት:-

�� ዓመታዊ መጠን ዝናብ ልዕሊ 600 ሚ.ሜ ኣብ ዝዘንበሉ ከባቢ 
ፃ/ሽጉርቲ ምፍራይ የድሊ፣ 

�� ልዑል መጠን ራሕሲን ዝናብን ነቲ ተኽሊ ንምብራዕን 
ንምኹራትን ወሰንቲ ነገራት እዮም፣  

�� ብቑዕ ዘይኮነ መጠን ራሕሲን በዝሒ ማይን ብቐሊሉ ፃ/ሽጉርቲ 
ንሓደጋ ክቃላዕ ይገብርዎ፣ 

�� ልዑል ምህርቲ ንምርካብ ኣብ ላዕላዋይ 30 ሳ.ሜ ክፍሊ ሓመድ 
ናብ ፊልድ ካፓሲቲ ዝተቐራረበ ራሕሲ መጠን ክህልዎ ኣለዎ፣ 

(ስላይድ 6) ዓይነት ሓመድ (Soiltype):   

�� ፃ/ሽጉርቲ ምሉእ ዝኾነ ናይ ፅሓይ ብርሃን ዝደሊ ኾይኑ ጥልቀት 
ዘለዎ ብዝግባእ ዝተለሳለሰን ዝለሓመን ማይ ክቋፅር ዘይኽእል 
ብተፈጥሮ ድኹዒ ብስባስ ዝበልፀገ ሓውሲ ሑፃ ልሙዕ ሓመድ 
ይደሊ። ፃ/ሽጉርቲ እብ ዝኮነ ሓመድ ዓይነት፣ ቅርፂን ትሕዝቶን 
ሕዋስ ሓመድ ተፃዊሩ ናይ ምልማዕ ተኽእሎኡ ዝሓሸ እኳ 
እንተኾነ ብዝበለፀ ዝስማመዖ ግና ሓውሲ ሑፃ ልሙዕ ፀሊም 
መሬት ብዝበስበሰ ናይ ተፈጥሮ ድኹዒ ትሕዝትኡ ዝበልፀገ 
እንተኾነ ይምረፅ፣ እቲ ዝበለፀ ንፃ/ሽጉርቲ ዝስማማዕ ናይ ሓመድ 
መፂፅነት ካብ 6-7 ፒኤች ኮይኑ ካብ 5.5-8.5 ፒኤች መፂፅነት 
ሓመድ ኣብ ዘለዎ እውን እንተኾነ ነዚ ተፃዊሩ ይፈሪ እዩ።
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�� ንፃ/ሽጉርቲ ዝተመረፀ ግራት ዝዓቖረ ማይ ብቐሊሉ ከንፃፍፍ 
ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ ተዘይኮይኑ ግና ሱርን ኩረትን ንሕማም 
ሱር ኣበስብስ ይቃለዑ፣

�� ሓመድ ንምሕራስ ዘለዎ ምቹውነትን ለምዕነቱን ንምውሳኽ 
ብደንቢ ዝተብላዕለዔ ናይ ተፈጥሮ ድኹዒ ከም ኮምፖስት 
ዝኣመሰለ ምውሳኽ የድሊ ፣

�� ብደንቢ ዝተብላዕለዔ ናይ ተፈጥሮ ድኹዒ (ኮምፖስት) ናብ 
ከቢድ ዋልካ ሓመድ ሓዊስካ ምግልባጥን ምልስላስን ውፅኢቱ 
ብቐሊሉ ሓመድ ንኽፈረኻኸስን ፃ/ሽጉርቲ ንምፍራይ ምቹው 
ንኽኸውንን ይገብር፣ 

�� ፃ/ሽጉርቲ ኣብ ፀሊም ዋልካ ሓመድ ምንም ከይተሰረሓሉን 
ከይተወሰኸሉን እንተተተኺሉ ኣስተኻኺልካ ብዘይምስርሑ ኣብ 
እዋን ምህርቲ ምእካብ ከቢድ ፀገም ይፈጥር፣ 

�� ሕማም ሙጀለ (white rot) ሓመድን ዘርኢን ወለድ ሕማም 
እዩ። ፃ/ሽጉርቲ ኣብ ዝትከለሉ ግራት ናይ ድሕረ ባይትኡ 
ካብ ሕማም ሙጀለ ነፃ ምዃኑ ክረጋገፅ ኣለዎ። እቲ ሕማም 
ብተወሳኺ ቀ/ሽጉርቲን ካልኦት ኣሕምልቲ ዓሌት ቤተሰብ 
ኣልያሴ (Alliacea family) የጥቅዕ። ስለዝኾነ ድማ ፃ/ሽጉርቲ 
ንምፍራይ ዝምረፅ ግራት ድሕረ ባይትኡ ብምፅናዕ ናብ ልምዓት 
ክእቶ ኣለዎ።

ፒኤች(pH) ማለት ኣብ ሓመድ ውሽጢ ዝርከብ ደረጃን መጠንን መፂፅነትን 
ኣልካሊኒትን ሓመድ እንዕቅነሉ ኮይኑ ኣብ ብጣዕሚ መፂፅ ሓመድ ኣዋሳስዳ 
ናይ ተኽሊ ንጥረ ነገራት ዝደናቐፈሉ እዩ (መፂፅነቱ(ፒኤቹ) ትሕቲ  5.0)
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ምዕባይ ዓቕሚ ንምግፋሕ ቦራ ዝዓሌቱ ምሩፅ ናይ ከባቢ ፃዕዳ ሽጉርቲ

መጠቓለሊ

ዝስዕቡ ሕቶታት ሕተትዎም

�� ካብዚ እንታይ ሓድሽ ነገር ተማሂርኩም? 

�� ፃ/ሽጉርቲ ኣበይን እንታይን ከባቢ/ኩነታት ከምዝስማመዖ 
ፈሊጥኩምዶ?

�� ግልፂ ዘይኮነ ነገር ኣለዶ?

ክፍሊ 2 ዓይነታትን ዓሌታትን ፃ/ሽጉርቲ 

ዘድሊ ናውቲ ፖስተር፤ ፍሊፕ ቻርት፤ ማርከር 

መጀመሪ ግዘን ዝውድኦ 
ሰዓትን

2:30 (25 ደቒቓ)

ዕላማ

ድሕሪ ምጥቕላል እዚ ምዕራፍ ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ 
ይኽእሉ፡

 � ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይ ወፃኢን መብዛሕቱ ግዘ 
ዝፈርዩ ዓሌታት ፃ/ሽጉርቲ ይገልፁ፣ 

 � ምፍራይ ቦራ ዝዓይነቱ ፃ/ሽጉርቲ ኣብ ርእሲ ካልኦት 
ዓሌታት ዘለዎ ጥቕሚ ይትንትኑ፣  

(ስላይድ 7) ብዛዕባ ዕላማ ኣስተምህሮ ናይዚ ክፋል/ርእሲ እዚ 
ኣብራህሪህኹም  ሕለፉ

�� ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይ ወፃኢን መብዛሕቱ ግዘ ዝፈርዩ 
ዓሌታት ፃ/ሽጉርቲ ይገልፁ፣ 

�� ምፍራይ ቦራ ዝዓይነቱ ፃ/ሽጉርቲ ኣብ ርእሲ ካልኦት ዓሌታት 
ዘለዎ ጥቕሚ ይትንትኑ፣  

(ስላይድ 8) ዕዮ ጉጅለ

ካብ ዘለዎም ተሞክሮ ዝስዕቡ ሕቶታት ንክምልሱ ይግበርዎም፣ 
ዝህብዎም  ሓሳባት ኣብ ፊሊፕ ቻርት/ማስታወሻ መዝጊቦም ይሓዙ
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ኣብ ከባቢኹም ብብዝሓት ትጥቀሙሉ ዓሌት ፃ/ሽጉርቲ እንታይ 
ይበሃል?

መፍረያይነቶም ካብ ፅምዲ ክንደይ ኩንታል ይኸውን?

(ስላይድ 9) ቀፂሉ ዝመፅእ ኣብ ፖስተር- 1 -3 መረፃ ዓሌታት ፃ/
ሽጉርቲን ፍሉይ ባህሪኦምን

መብራህርሂ ትህቡ፣እቶም ብጉጅለ ዝተመያየጡዎም ሕቶታት 
ብዝግባእ ዝተመለሱ ምዃኖም የረጋግፁ።

(ስላይድ 10) ብመሰረት ዓፂቕ ናይ ዕንበባ ጉንዲ (scape) ምፍጣርን 
ዘይምፍጣርን ኩሎም ፃ/ሽጉርቲ ኣብ ክልተ ክፋል ዘርኢ ሓረግ 
ይኽፈሉ። ጠንካራ (ዓፂቕ) ክሳድዘለዎ ፃ/ሽጉርቲ (Allium sativum 
ophioscorodon) ናይ ቀደም ዝዓይነቱን ብጣዕሚ ድሑርን ተገይሩ 
ዝሕሰብ ኮይኑ ነዊሕ ናይ ቃንጫ ዓፅሚን እኩባት ክፋል ጉልሚን 
(cluster of bulbils) ኣብ ጫፉ ዘይዓበዩ ዕንባባታትን ይፈጥር። 
እዞም ክፋል ጉልሚ ቃንጫታት ዝተጠቕለሉን ቁፃር ነገርን ኮይኖም 
ይረኣዩ። ዓፂቕ ክሳድ ዘለዎም ፃ/ሽጉርቲታት ከመይ ኢሎም 
ቃንጫኦም ከምዝፈርዩን ከምዝፍጠሩን ናይ ዝተፈላለዩ ዓሌታት 
ኣጠቓላሊ ናይ ምደባ መግለፂኦም እዩ። 

ሉስሉስ ክሳድ ዘለዎም ካልቲባራት (cultivars) ኣብ ዛሕሊ ዘለዎ 
ክረምቲን ከባቢን ምናልባሽ ከም ጠንካራ ክሳድ ዘለዎም ዓይነታት ፃ/
ሽጉርቲ ፀገም ናይ ምፅዋር ተኽእሎኦም ዝነኣሰ እዩ። ቦራ ዝዓይነቱ 
ዓሌት ፃ/ሽጉርቲ ኣፍቶም ሉስሉስ ክሳድ ዘለዎም ዓይነታት ፃ/ሽጉርቲ 
ዝምደብ እዩ። ሉስሉስ ክሳድ ዘለዎም ንዕንባባ ዝሽከም ጉንዲን 
እኩባት ክፋል ጉልሚን ዕንባባታትን ዝተመለአ ጥማር (umbel) 
ዝፈጥር ኣይኮነን።

ዝስዕብ ሰደቓ ማእኸላይ ምህርቲ ፃ/ሽጉርቲን ባህሪያት ዓሌታቱን 
ዝገልፅ ኣብራህሪሆም ይሕለፉ። 



ም
ዕባ

ይ
 ዓ

ቕሚ
 ን

ም
ግፋ

ሕ
 ቦ

ራ
 ዝ

ዓሌ
ቱ

 ም
ሩ

ፅ 
ናይ

 ከ
ባቢ

 ፃ
ዕዳ

 ሽ
ጉር

ቲ

10

ካ
ልቲ

ቫር
 

(C
ul

ti-
va

r)

ዝተለቐቐሉ ዓ/ምህረት

ንእቶት ዝበፅሓሉ 
እዋን (ብማዓልታት)

ዘደ
ሊ

 
መ

ጠ
ን 

ዝ
ናብ

(ሚ
.ሜ

)

ብ
ራ

ኸ
 

(ል
ዕሊ

 
ፀፍ

ሒ
 

ባሕ
ሪ)

እቶ
ት

(ኩ
.ል

/ሄ
.ር

)
ዘዳ

ቐ
ለ

ኣብ
 

ም
ርም

ር
ኣብ

 ሰ
/

መ
ርኣ

ዪ
ኣብ

 
ሓ

ረስ
ታ

ይ

ቢ
ሸፍ

ቱ
 ነ

ጭ
 

(W
-0

14
)

19
99

/0
0

13
2

>8
70

19
00

-2
40

0
10

0-
13

0
75

-8
5

55
-8

5
ደብ

ረዘ
ይ

ቲ
 

ም
ርም

ር 
ሕ

ርሻ

ፀደ
ይ

 9
2 

(G
-4

93
)

19
99

/0
0

13
8

>8
70

19
00

-2
40

0
10

0-
12

0
80

-9
0

60
-7

0
ደብ

ረዘ
ይ

ቲ
 

ም
ርም

ር 
ሕ

ርሻ

ቆሪ
ቾ

 (W
-

02
7)

20
06

13
8

50
0-

10
00

19
00

-3
35

0
61

-
15

-2
0

ኣብ
 ሻ

ሸመ
ነ 

ማ
እኸ

ል
 ሕ

ርሻ
 

ም
ርም

ር

ኩ
ሪፍ

ቱ
20

10
14

0
-

21
00

-2
40

0
41

-
ደብ

ረዘ
ይ

ቲ
 

ም
ርም

ር 
ሕ

ርሻ

ቦራ

ንብ
ዙ

ሕ
 

ዓመ
ታ

ት
 ኣ

ብ
 

ኢ
ድ

 ገ
ባር

 
ዝ

ፀነ
ሐ

12
0-

15
0

60
0-

70
0

18
00

-2
70

0
-

80
-12

6*
50

-9
0*

ኣብ
 ሓ

ረስ
ቶ

ት
 

ዙ
ርያ

 ወ
ረዳ

 
ቦራ

-ኣ
ላጀ

 
ብ

ካስ
ኬ

ፕ



ዝህቡዎ ስልጠና መሳለጢ መምርሒ

11

(ስላይድ 11) መጠቓለሊ

ዝስዕቡ ሕቶታት ሕተትዎም

�� ካብዚ እንታይ ሓድሽ ነገር ተማሂርኩም? ዝሓሸ ዓሌት ምምራፅ 
ትኽእሉዶ?

�� ግልፂ ዘይኮነ ነገር ኣለዶ?

ክፍሊ 3 ምድላው መሬት

ዘድሊ ናውቲ ፖስተር፤ ፍሊፕ ቻርት፤ ማርከር 

መጀመሪ ግዘን ዝውድኦ 
ሰዓትን

2:30 (25 ደቒቓ)

ዕላማ

ድሕሪ ምጥቅላል እዚ ምዕራፍ ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ 
ይኽእሉ፡

 � ኣብ ምምሕያሽ መፍረይነት ፃዕዳ ሽጉርቲ ኣድላይነት 
ምድላው በሪኽ መደብ ይትንትኑ፣ 

 � ፃዕዳ ሽጉርቲ ንምፍራይ ዘድሊ ዕሙቀት ማሕረስ 
ይገልፁ፣ 

 � ፃዕዳ ሽጉርቲ ንምፍራይ ንምንታይ ምቹው ዝኾነ ናይ 
ሓመድ ምልስላስን ምድላውን ይግበር ዝብል ተሳተፍቲ 
ይገልፁ፣  

(ስላይድ 12) ብዛዕባ ዕላማ ኣስተምህሮ ናይዚ ክፋል/ርእሲ እዚ 
ኣብራህሪህኹም  ሕለፉ

�� ኣብ ምምሕያሽ መፍረይነት ፃዕዳ ሽጉርቲ ኣድላይነት ምድላው 
በሪኽ መደብ ይትንትኑ፣ 

�� ፃዕዳ ሽጉርቲ ንምፍራይ ዘድሊ ዕሙቀት ማሕረስ ይገልፁ፣ 

�� ፃዕዳ ሽጉርቲ ንምፍራይ ንምንታይ ምቹው ዝኾነ ናይ ሓመድ 
ምልስላስን ምድላውን ይግበር ዝብል ተሳተፍቲ ይገልፁ፣  
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ምዕባይ ዓቕሚ ንምግፋሕ ቦራ ዝዓሌቱ ምሩፅ ናይ ከባቢ ፃዕዳ ሽጉርቲ

(ስላይድ 13) ዕዮ ጉጅለ

ከመይ ኢኹም ንፃ/ሽጉርቲ ዝኸውን መሬት ተዳልዉ?

ፖስተር 4 ተጠቒምኩም መብርሂ ሃቡ

(ስላይድ 14) ፃዕዳ ሽጉርቲ ንምልማዕ ኣብ እዋን መሬት ምድላው 
ክስርሑ ዝድለዩ ስራሕቲ ወይድማ ንጥፈታት እቶም ቀፂሎም ዘለዉ 
እዮም።

1. ገርፈጣትን ጉጫትን ካፍቲ መሬት ምፅራግ (Clearing the land)

ብመሰረት ሓመድ ዓይነት፣ ኩነታት ለምዕነቱን ናይቲ ግራት ድሕረ 
ባይታኡን ብምግባር ፃዕዳ ሽጉርቲ ዝፈርየሉ ከባቢ ሓደ ግዘ ምስተመረፀ 
ቀፂሉ እቲ ሓረስታይ ገርፈጣትን ጉጫትን ካፍቲ ግራት ናይ ምፅራግ 
ስራሕቲ የካይድ። እዙይ ድማ ኣፍቲ ግራት ዝቦቐሉ ዘይድለዩ ጉጫት 
ድሕሪ ምቑራፅ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ዝደረቑ ጉጫትን ካልኦት ተረፍ 
መረፍ ገርፈጣትን ምውጋድ የድሊ።

ጉጫትን ገርፈጣትን ካፍቲ ግራት ምፅራግ ዝህልዎ ረብሓ:

�� ንስነ መዓዛ መሬት ወይድማ ንንጥረ ነገር፣ ንማይ፣ ንፀሓይ 
ብርሃንን ንኣየርን ዝግበር ምሽማይ ንምውጋድ፣ 

�� ኣፍቲ ተኽሊ ዝበፅሕ ናይ ፅላሎት ፀገም ንምቕናስ፣ 

�� ንባሊዓትን ሕማማትን ከም መፀግዒ ኮይኑ ዘገልግል ነገር 
ንምጥፋእን፣ 

�� ናይቲ ተኽሊ ዕብየት ብፅቡቕ ንኽፋጠን ይገብር፣

2. ንመትከሊ ዝኸውን ግራት ምድላው (Preparing the land for 
planting)

�� ድሕሪ እቲ ናይ ፃዕዳ ሽጉርቲ ግራት ምፅራግን ናይቶም 
ተኽሊታት ተረፍ መረፍ ምውጋድን ዝተፈላለዩ ካብ 3-5 ግዘ 
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ናይ ምሕራስን ምልስላስን ስራሕቲ ይካየደሉ። ምሕራስ ከም 
ዘመልክቶ ደረቕ ዝኾነ ናይ ሓመድ ስራሕቲ ብምክያድ ነቲ ተኽሊ 
ዕብየት ምቹውን ኣድላይን ዝኾነ ኩነታት ሓመድ ይፈጥረሉ። 
ማሕረስ ንኹሎም ስራሕቲን ተግባራትን ተፈጥሮኣዊ፣ ኣካላዊ 
ቅርፂን ትሕዝቶን ሓመድ ንምምሕያሽ እንጥቀመሎም ስራሕቲ 
ዘጠቓልል እዩ። ብፅቡቕ ዝተሓረሰ መሬት ዝደቐቐን ዝለስለሰን፣ 
ብቐሊሉ ዝፈረኻኸስን ብቑዕ ናይ ኣየር ዝውውር ክህሉን ዝገብር 
እዩ። 

�� ፃዕዳ ሽጉርቲ ንምፍራይ ዝተመረፀ ሓመድ 20 ሳ.ሜ ጠሊቑ 
ክሕረስ ኣለዎ። ምኽንያቱም ንዕብየት ኣስዋር ዝቐለለን ምቹውን 
ኩነታት ስለዝፈጥረሉን እዩ።

ብፍላይ ተፈጥሮ ድኹዒ ናይ ተኽሊ ንጥረ ነገራት ካብ ምቕራብ 
ወፃኢ ብተወሳኺ ካልኦት ርኡያት ግደ ይፃወት። እዞኦም ከም ቅርፂን 
ትሕዝቶን ሓመድ ምምሕያሽ፣ ኣብ ውሽጢን ከባቢን ኣስዋር ዓቕሚ 
ምዕቃብ ራሕሲ መጠን ምውሳኽ፣ ኣብ ኣስዋር ተኽሊ ዝውውር ኣየር 
ምውሳኽ፣ ዝተሓተ በልክ ደንስቲን ካልኦት ቀንዲ ናይ ሓመድ ንጥረ 
ነገራት ትሕዝቶ ምውሳኽን ንኣብነት ከም ናይትሮጂንን ፎስፎረስን 
ዝኣመሰሉ ዘጠቓልል እዩ።  

(ስላይድ 15) መጠቓለሊ

ዝስዕቡ ሕቶታት ሕተትዎም

ካብዚ እንታይ ሓድሽ ነገር ተማሂርኩም? 

ግልፂ ዘይኮነ ነገር ኣለዶ?
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ምዕባይ ዓቕሚ ንምግፋሕ ቦራ ዝዓሌቱ ምሩፅ ናይ ከባቢ ፃዕዳ ሽጉርቲ

ክፍሊ 4 ምትካልን ሜላ ኣተኻኽላን

ዘድሊ ናውቲ ፖስተር፤ ፍሊፕ ቻርት፤ ማርከር 

መጀመሪ ግዘን ዝውድኦ 
ሰዓትን

2:30 (25 ደቒቓ)

ዕላማ

ድሕሪ ምጥቅላል እዚ ምዕራፍ ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ 
ይኽእሉ፡

 � ቦራ ዝዓይነቱ ፃ/ሽጉርቲ ትክክለኛ ናይ መትከሊ እዋኑ 
ይገልፁ፣ 

 � ናይዚ ዓይነት ፃ/ሽጉርቲ ዝስማማዕ ትክክለኛ ዓቐን 
ዘርኢ ይገልፁ፣ 

 � ትክክለኛ ዝኾነ ሜላ ኣተኻኽላን ዕሙቀት ዘርኢን 
ይትንትኑ፣ 

(ስላይድ 16) ብዛዕባ ዕላማ ኣስተምህሮ ናይዚ ክፋል/ርእሲ እዚ 
ኣብራህሪህኹም  ሕለፉ

�� ቦራ ዝዓይነቱ ፃ/ሽጉርቲ ትክክለኛ ናይ መትከሊ እዋኑ ይገልፁ፣ 

�� ናይዚ ዓይነት ፃ/ሽጉርቲ ዝስማማዕ ትክክለኛ ዓቐን ዘርኢ 
ይገልፁ፣ 

�� ትክክለኛ ዝኾነ ሜላ ኣተኻኽላን ዕሙቀት ዘርኢን ይትንትኑ፣ 

(ስላይድ 17) ዕዮ ጉጅለ

ዝስዕቡ ሕቶታት ሓደ ብሓደ ሕተትዎም ዝህብኹም ግብረመልሲ ኣብ 
ፊሊፕ ቻርት ወይከኣ ማስታወሻኹም መዝጊብኩም ሓዝዎም

ዕምቆትን ምፍንታትን ፃ/ሽጉርቲ ክንደይ እዩ?

ንሓደ ፅምዲ ክንደይ ዓቐን ዘርኢ ትጥቀሙ?

ንተኸላ ዝኸውን ዘርኢ ፃ/ሽጉርቲ ከመይ ይዳለ?

ስላይድ 18) ምድላው ዘርኢ ፃ/ሽጉርቲ
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ንዘርኢ (ንተኸላ) ዝኸውን ጉልሚ ምብፅሑ ተረጋጊፁ ኣብ ትክክለኛ 
እዋኑ ዝተኣከበን ድሕሪ ምህርቲ ምእካቡ ድማ ናይ ዕረፍቲ ጊዚኡ 
ክሳብ ዝስበር ካብ ክልተ ክሳብ ሰለስተ (2-3) ኣዋርሕ ክፀንሕ ኣለዎ። 

እቶም ጉልሚታት ከይምሽሙሹን ከይበላሸዉን ከይተጨጨፉ ኣብ 
ዝሑልን ደረቕን መኽዝን ክፀንሑ ዝግበኦም ኮይኑ ናይ መትከሊ 
እዋኖም ክኣክል ከሎ ይጭጨፉ።

 እቲ ጉልሚ ንተኸላ ምብፅሑ ወይድማ ምብቃል ምጅማሩ ዝፍለጥ 
ኣብ ክልተ ሰይርካ ክረጋገፅ ከሎ እዩ። 

እቲ ጉልሚ ካብ ሙጀለ ነፃ ዝኾነን ዘይሞሽሞሸን ክኸውን ኣለዎ።

ቅደም ሰዓብ ምትካል ፃ/ሽጉርቲ ዝስዕቡ መንገድታት ንኽተል። (ነዚ 
ዝገልፅ ፖስተር 5-7 የርእይዎም)

(ስላይድ 19) እዋን ተኸላ (Time of planting)

ናይ ቦራ ዝዓይነቱ ፃ/ሽጉርቲ ዝስማማዕ እዋን ተኸላ ዝምልከት ኣብ 
እዋን ክራማት ከም ኣመፃፅኣን ኣጀማምራን ዝናብ ዝውሰን ኮይኑ 
ካብ መወዳእታ ጉንቦት ጀሚሩ ክሳብ ካልኣይ ሰሙን ሰነ እንትኾን 
ብመስኖ ኣብ ዝለምዓሉ እዋን ድማ ካብ ነሓሰ ጀሚሩ ይትከል።  

(ስላይድ 20) መጠን ዘርኢ (Seed rate)

ናይ ቦራ ዝዓይነቱ ፃ/ሽጉርቲ ብመሰረት እንጥቀመሉ ግዝፈት ዘርኢን 
ሜላ ኣተኻኽላን ዝተፀነዐ ዘድሊ መጠን ዘርኢ ካብ 8-12 ኩ/ል ንሓደ 
ሄክታር እኹል እዩ። ብብተና ኣብ እንተኽለሉ እዋን ዝዓበየ ዘርኢ 
መጠን ንጥቀም ይኹን እምበር ብብትና ምትካል ተመራፂ ኣይኮነን። 

(ስላይድ 21) ተመራፂ ሜላ ኣተኻኽላ ፃ/ሽጉርቲ ፡- 

ብመስመር ምትካል:-ናይ መትከሊ ነግሒታት ብኣውዑር ወይድማ 
ብኣፍ ኩቱ (ጭኳሮ) ብኢድ ዝወፅእ ኮይኑ ዘርኢ ፃ/ሽጉርቲ ብኢድ 
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ምዕባይ ዓቕሚ ንምግፋሕ ቦራ ዝዓሌቱ ምሩፅ ናይ ከባቢ ፃዕዳ ሽጉርቲ

ኣፍቲ ነግሒ ይትከል። ካብኡ ቀፂሉ ድማ ብዝለሓመ ረቂቕ ሓመድ 
ይሽፈን። እዚ ዓይነት ሜላ ኣታኻኽላ ካብ ብብተና ምትካል ዝሓሸ 
ናይ ክንክን ስራሕቲ ንምክያድ፣ መጠን ዘርኢ ንምቕናስን ዝለዓለ 
ፍርያት ንምርካብን ተመራፂ እዩ። ዝኾነ ኾይኑ እዚ ሜላ ኣተኻኽላ 
ዝለዓለ ጉልበት ይሓትት ምኽንያቱም ነዚ ፃ/ሽጉርቲ ብመስመር 
ምትካል ዝትክእ ቴክኖሎጂ ስለዘየለ እዩ። 

(ስላይድ 22) ምፍንታት (Spacing)

ኣብ ሞንጎ መስመራት ዝህሉ ምፍንታት ብመሰረት ሜላ ኣተኻኽላ 
ዝተደረኸ ይኸውን። ናይ ካስኬፕ (CASCAPE) ተሞክሮን ፈተነን ኣብ 
ዞባ ደቡብ ትግራይ ከምዝሕብሮ ሓረስቶት ዝተጠቐምዎ ምፍንታት 
ኣብ ሞንጎ ተኽሊታት 10 ሳ.ሜ እንትኾን ኣብ ሞንጎ መስመራት 
ድማ 20 ሳ.ሜ እዩ። ብሃገር ብርኪ ዝተመሓየሸ ብመልካሳ ምርምር 
ሕርሻ ንመስኖ ተባሂሉ ዝተቐረፀተቐባልነት ዘለዎ ፓኬጅ ካብ ተኽሊ 
ናብ ተኽሊ ክህሉ ዝግባእ ምፍንታት 5 ሳ.ሜ እዩ። ፍልፋል ዘርኢ 
ኣናእሽተይ ኩረታት ፃ/ሽጉርቲ ምናልባሽ ኣብ መስኖ ንዝትከሉ ኣብ 
ሞንጎ ተኽሊታት ዝህሉ ምፍንታት 5 ሳ.ሜ እንትኾን ናይ ዓበይቲ 
ኩረታት ፍልፋል ዘርኢ ፃ/ሽጉርቲ ኣብ ክራማት ንዝትከሉ ግና ኣብ 
ሞንጎ ተኽሊታት ክህሉ ዝግባእ ምፍንታት ካብ 7-12 ሳ.ሜ ይኸውን። 
ሓረስቶት ብልሙድ ነፀላ ወይድማ ድርብ ገፅ ሜላ ኣተኻኽላ ፃ/
ሽጉርቲ ይጥቀሙ። ምፍንታት ኣብ ሞንጎ መስመራት ካብ 20 ሳ.ሜ 
ክንእስ የብሉን። ኣብ በሪኽ መደብ ወይድማ ለጥ ኣብ ዝበለ ግራት 
ዝትከለሉ ዕሙቀት ጭጩፍ ዘርኢ ፃ/ሽጉርቲ ከባቢ 5 ሳ.ሜ እዩ። 
ሓረስታይ ኣብ ሓደ ከባቢ ኩታገጠም ብዝኾነ መንገዲ ፃ/ሽጉርቲ ኣብ 
ዝተኽለሉ እዋን ቅድሚ ተኸላ ምጅማሩን መደብ ምድላዉን ንተኸላን 
መደብ መዳለዊን ዝኸውን መለክዒ ምፍንታት ዕንፀይቲ ብሜትሮ 
ዝተዓቀነ ምድላው የድሊ። 
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(ስላይድ 23) መጠቓለሊ

ዝስዕቡ ሕቶታት ሕተትዎም

ካብዚ እንታይ ሓድሽ ነገር ተማሂርኩም? 

ግልፂ ዘይኮነ ነገር ኣለዶ?

ክፍሊ 5 ዝተመሓየሸ ክንክን ስራሕቲ ፃዕዳ ሽጉርቲ

ዘድሊ ናውቲ ፖስተር፤ ፍሊፕ ቻርት፤ ማርከር 

መጀመሪ ግዘን ዝውድኦ 
ሰዓትን

2:30 (25 ደቒቓ)

ዕላማ

ድሕሪ ምጥቅላል እዚ ምዕራፍ ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ ይኽእሉ፡
 � ናይ ተፈጥሮ ድኹዒ ሓዊሱ  ዘድልዩ ዓይነታትን መጠንን 

መዳበርያ ይገልፁ፣   
 � መጠንን ሜላን መስኖ ማይ ኣቓቕማ ይገልፁ፣   
 � ፃህያያት፣ ሕማማትን ባሊዓትን ብኸመይ ቁፅፅር ከምዝግበረሎም 

ይትንትኑ፣  
 � ውዑይ ማይ ብምጥቓም ሙጀለ (ፃዕዳ ስር ኣበስብስ ሕማም) 

ንምጥፋእ ዝግበር ክንክን ብቕደም ሰዓብ ይገልፁ፣  
ፀረ-ባሊዓት ብጥንቃቐ ብኸመይ ከምእንጥቀመሉ ይገልፁ፣  

ናይዚ ክፍሊ’ዚ ዕላማ ይንገርዎም

(ስላይድ 24) እዚ ክፋሊ’ዚ ምስተወደኣ፣

�� ናይ ተፈጥሮ ድኹዒ ሓዊሱ  ዘድልዩ ዓይነታትን መጠንን 
መዳበርያ ይገልፁ፣   

�� መጠንን ሜላን መስኖ ማይ ኣጠቓቕማ ይገልፁ፣   

�� ፃህያያት፣ ሕማማትን ባልዓትን ብኸመይ ቁፅፅር ከምዝግበረሎም 
ይትንትኑ፣  

�� ውዑይ ማይ ብምጥቓም ሙጀለ (ፃዕዳ ስር ኣበስብስ ሕማም) 
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ንምጥፋእ ዝግበር ክንክን ብቕደም ሰዓብ ይገልፁ፣  

�� ፀረ-ባልዓት ብጥንቃቐ ብኸመይ ከምእንጥቀመሉ ይገልፁ፣   

(ስላይድ 25) ዕዮ ጉጅለ

ዝስዕቡ ሕቶታት ሓደ ብሓደ ሕተትዎም ዝህብኹም ግብረመልሲ ኣብ 
ፊሊፕ ቻርት ወይከኣ ማስታወሻኹም መዝጊብኩም ሓዝዎም

እንታይ ዓይነት ማዳበርያ ተጠቒምኩም ትፈልጡ? እንድህር 
ተጠቒሞም ዝፈልጡ ኮይኖም ክንደይ ዓቐን?

እንታይ ዓይነት ባልዓት፤ሕማማትን ፃህያያትን ኣብ ፃ/ሽጉርቲ ይረኣዩ? 
ከመይ ትከላኸልዎም? ብፍላይ ሙጀለ ብኸመይ ትከላኸልዎ?

ፀረ ባልዕ ተጠቒምኩም ትፈልጡዶ?

እንታይ ጥንቃቐ ትገብሩ?

ፖስተር 8-17 ተጠቒሞም መብርሂ ይሃቡ?

(ስላይድ 26) ዘድሊ መዳበርያን ሜላ ኣጠቓቕማኡን  

ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ሓረስቶት ዝጥቀሙሎም ዝተለመዱ ሰብ 
ስራሕ መዳበርያ ዳፕን (DAP) ዩርያን ( Urea) እዮም። ናይ ኩሎም 
ዓቐን መዳበርያ ኣጠቓቕማ ካብዙይ ቀፂሎም ዘለዉ ኮይኖም ዳፕ 
200 ኪ.ግራምን ዩርያ 150 ኪ.ግራምን እዮም። ኣብ እዋን ክራማት 
ይኹን ብመስኖ ፃ.ሽጉርቲ ኣብ ዝለምዓሉ ኩሉ ዳፕ ኣብ እዋን 
ምትካል  ምሉእ ብምሉእ ሓደ ግዘ ዝግበር እንትኾን ኣብ እዋን 
ክረምቲ ዩርያ ፍርቁ ኣብ እዋን ምትካሉ ፍርቁ ድማ ካብ 30-45 
መዓልቲ ድሕሪ ናይ መጀመርያ ተኸላ ዝግበር እንትኾን ፅቡቕ ናይ 
ዝናብ ዝርገሐ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ብሰለስተ(3) ብርኪ ከፋፊልካ 
ምጥቃም ዝከኣል ኮይኑ 1/3  ኣብ እዋን ምትካል 1/3 ድማ ድሕሪ 
30 መዓልቲ ተኸላ እቲ ዝተረፈ 1/3 ድማ   ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን 
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መበል ካልኣይ ግዘ ዝተገበረሉ ይኸውን። ብመስኖ ፃዕዳ ሽጉርቲ ኣብ 
ዝፈርየሉ እዋን ግና ዩርያ መዳበርያ ኣብ ክልተ ከፊልካ ዝግበር ኮይኑ  
½ ድሕሪ ምትካል ድሕሪ 7 መዓልቲ ½ ድማ ካብ 30-45 መዓልቲ 
ድሕሪ ናይ መጀመርያ ዩርያ ምግባር ንጥቀመሉ።

(ስላይድ 27) ኣጠቓቕማ መስኖ ማይ 

ፃዕዳ ሽጉርቲ ዕዉት ብዝኾነ መንገዲ ብነግሒ፣ ብስፕሪንክለርን 
ብጠብጠብታን ምልማዕ ይከኣል። ናይ ፃዕዳ ሽጉርቲ ኣስዋር ብዝሓት 
ዘለዎምን ዳርጋ ሓፀርቲን ኮይኖም ኣብ ዝፈርይሉ እዋን ንፀገም ማይ 
(ራሕሲ) ዝተቓልዑ እዮም። እንጥቀመሉ መጠን ማይ ኣብ ኩነታት 
ኣየርን  ትሕዝቶ ሓመድን ዝተመስረተ እዩ። ካብዙይ ንላዕሊ ድማ 
ኣብ እዋን ዋዒን ደረቕ ኩነታት ኣየርን ናይቲ ተኽሊ ድሌት ማይ 
ይውስኽ ። 

(ስላይድ 28) ምክልኻል ፃህያይ 

ኣብ ፃዕዳ ሽጉርቲ ግራት ኩሉ ግዘ ፃህያይ ዓብዪ ፀገም ዘብፅሕን ተኸሊ 
ፃዕዳ ሽጉርቲ ናይ ምንሕናሕ ዓቕሙ ዝተሓተን እዩ። ፃህያይ ብሰናይ 
ጋንኡ እንተዘይተቆፃፂርና ነቲ ኣብ ከይዲ ዕብየት ዝርከብ ዘይጠንከረ 
ፃዕዳ ሽጉርቲ ብፃህያይ ይጥቃዕን ርኡይ ዝኾነ ናይ ምህርቲ ምቕናስ 
የስዕበሉን። ፃህያይ ብምኹስዃስ፣ ብኢድ ብምፅሃይን ብዝተመዝገቡ 
ኬሚካልን ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። ሱር ብዘይጎድእ መልክዑ ናብ 
ተኽሊ ብምቕራብ ኣጥሊቕካ ምኹስዃስ ብካሊእ ገፁ ምህርቲ ካብ 
ምቕናስ የድሕን። 

(ስላይድ 29) ምቑፅፃር ባልዓት

ቁንጪ ኩረት (Bulb Mites) 

ቁንጪታት ኩረት ኣካላቶም ዘንፀባርቕ ፃዕዳ ቅብኣት ዘለዎም ኮይኑ 
ኣብ ጉልሚ ሽጉርቲ ዝረኣዩን ዘጥቅዑን እንትኾኑ ቁመቶም ድማ ካብ 
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0.5 - 1 ሚ.ሜ እዩ። ቡናማ ሕብሪ ዘለዎም ሓፀርቲ 4 ፅምዲ እግሪ 
ዘለዎም እንትኾን ምስ ኣእጋሮም ሓዊሱ ቀጠንቲን ክቢ ነገርን (ሉል) 
ይመስሉ። ብኣጠቓላሊ ኣብ ሓደ እክብ ኢሎም ዝርከቡ ኮይኖም 
ትሕቲ ጉልሚ ሱር ሽጉርቲ ብምጥቃዕ ዕብየቱ ዝዓግቱ እዮም

(ስላይድ 30) ቁንጪ ሽጉርቲ (Thrips)

ቁንጪ ሽጉርቲ ንእሽተይ፣ ቀጢን ሓሰኻ ኮይኑ ብዝበለፀ ብናይ ኢድ 
ሌንስ ጎሊሁ ይረኣይ። ዝበፀሐ ቁንጪ ሽጉርቲ ከባቢ 0.05 ኢንች 
(1.3 ሚ.ሜ) ንውሓት ዘለዎ ኮይኑ ቁንጪ ዕንበባ ብውሱን መልክዑ 
ካብ ቁንጪ ሽጉርቲ ዝዓቢ እንትኾን ንውሓቱ ከባቢ 1.5 ሚ.ሜ እዩ። 
ዋና ናይ ቁንጪ ሽጉርቲ መፍለዪ ባህሪኡ ክልተ ፅምዲ መብረሪ ክንፊ 
ዘለዎን እቲ ክንፊ ድማ ምስ ነዋሕቲ ጨጉሪታት ዝተተሓሓዘ ምኳኑ 
እዩ። ብፁሓት ቁንጪ ሽጉርቲ ዝሃሰሰ ቢጫ ናብ ቡናማ ዘዘንበለ 
ሕብሪ ኣለዎ

(ስላይድ 31) ሕማማት ምክልኻል 

መብዛሕቶም ሕማማት ፃዕዳ ሽጉርቲ ሓመድ ወይድማ ዘርኢ ወለድ 
ኮይኖም መብዛሕቱ ግዘ ብመደበኛነት ብዝራእቲ ምቅይያርን ካብ 
ሕማም ነፃ ዝኾነ ዘርኢ ብምትካልን ክንከላኸሎም ንኽእል ኢና። 
ገሊኦም ባህላዊ መከላኸሊታት ክስተት ሕማም ፃዕዳ ሽጉርቲ ክቕንሱ 
ይኽእሉ እዮም። ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዘለዉ መብዛሕቶም ሕማማት 
ፃዕዳ ሽጉርቲ ሕሞዲያን ሙጀለን(ፃዕዳ ኩረት ኣበስብስ) እዮም።  

(ስላይድ 32) መጠቓለሊ

ዝስዕቡ ሕቶታት ሕተትዎም

ካብዚ እንታይ ሓድሽ ነገር ተማሂርኩም? 

ግልፂ ዘይኮነ ነገር ኣለዶ?
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ክፍሊ 6 ቅድመን ድህረን ምህርቲ ክንክን

ዘድሊ ናውቲ ፖስተር፤ ፍሊፕ ቻርት፤ ማርከር 

መጀመሪ ግዘን ዝውድኦ 
ሰዓትን

2:30 (25 ደቒቓ)

ዕላማ

ድሕሪ ምጥቅላል እዚ ምዕራፍ ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ 
ይኽእሉ፡

 � ኣብ ናይ መጨረሻ ሓደ ወርሒ ዘሎ እዋን ምብፃሕ 
ፍርያት ንምዕፃፍ ጉልሚ መጠን ኣድላይነቱ ይገልፁ፣  

 � ፃዕዳ ሽጉርቲ ምብፅሑ ዘረጋግፁ ሕብሩን ምድራቕ 
ኣቑፅልቱን፣ ምልስላስ ዋና ቃንጫኡ(ጉንዱ)ን ጫፉ 
ንታሕቲ ምዕፃፍን መሰረት ብምግባር ምህርቱ ዝእከበሉ 
ብርኪ ይገልፁ፣  

 � ምድንጓይ ፍርያት ምእካብ ከመይ ገይሩ ኣብ ምህርቲ 
መጠንን ፅሬትን ፃዕዳ ሽጉርቲ ቅነሳ ከስዕብ ይኽእል 
ዝብል ይትንትኑ፣  

 � ንምህርቲ ዝበፅሑ ተኽሊታት ፃዕዳ ሽጉርቲ ፅሬት 
ንኽህልዎም፣ ፀዓዱን ኩረታቶም ብኢድ ክፅቀጡ 
ከለዉ ስጡማትን ንኽኾኑ ከመይ ገይርካ ከምዝእከቡ 
ይትንትኑ፣  

 � ዝተኣከበ ምህርቲ ጉልሚ ፃዕዳ ሽጉርቲ ከመይ ገይርካ 
ኣብ ትሕቲ ፅላል ካብ 10-14 መዓልታት ከምዝድሕንን 
ክምዝጥንክርን ከምኡ እውን ኣድላይነት ምቑራፅ 
ኣስዋርን ኣቑፅልቲን ይገልፁ፣   

 � ጥቕሚ ብደረጃታት ምምዳብ ኩረታት ፃዕዳ ሽጉርቲ 
ብመሰረት መጠኖምን ቅርፆምን፣ ፅሬቶም፣ ኣብ ፅቡቕ 
ነፋሻ ቦታ ምኽዛን፣ ሕማም ምክልኻልን ምጥቃም 
ግቡእ ዝኾነ መጓዓዓዚ ምህርቲን ይገልፁ፣

(ስላይድ 33) ብዛዕባ ዕላማ ኣስተምህሮ ናይዚ ክፋል/ርእሲ እዚ 
ኣብራህሪህኹም  ሕለፉ

�� ኣብ ናይ መጨረሻ ሓደ ወርሒ ዘሎ እዋን ምብፃሕ ፍርያት 
ንምዕፃፍ ጉልሚ መጠን ኣድላይነቱ ይገልፁ፣  
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ምዕባይ ዓቕሚ ንምግፋሕ ቦራ ዝዓሌቱ ምሩፅ ናይ ከባቢ ፃዕዳ ሽጉርቲ

�� ፃዕዳ ሽጉርቲ ምብፅሑ ዘረጋግፁ ሕብሩን ምድራቕ ኣቑፅልቱን፣ 
ምልስላስ ዋና ቃንጫኡ(ጉንዱ)ን ጫፉ ንታሕቲ ምዕፃፍን 
መሰረት ብምግባር ምህርቱ ዝእከበሉ ብርኪ ይገልፁ፣  

�� ምድንጓይ ፍርያት ምእካብ ከመይ ገይሩ ኣብ ምህርቲ መጠንን 
ፅሬትን ፃዕዳ ሽጉርቲ ቅነሳ ከስዕብ ይኽእል ዝብል ይትንትኑ፣  

�� ንምህርቲ ዝበፅሑ ተኽሊታት ፃዕዳ ሽጉርቲ ፅሬት ንኽህልዎም፣ 
ፀዓዱን ኩረታቶም ብኢድ ክፅቀጡ ከለዉ ስጡማትን ንኽኾኑ 
ከመይ ገይርካ ከምዝእከቡ ይትንትኑ፣  

�� ዝተኣከበ ምህርቲ ጉልሚ ፃዕዳ ሽጉርቲ ከመይ ገይርካ ኣብ ትሕቲ 
ፅላል ካብ 10-14 መዓልታት ከምዝድሕንን ክምዝጥንክርን 
ከምኡ እውን ኣድላይነት ምቑራፅ ኣስዋርን ኣቑፅልቲን ይገልፁ፣   

�� ጥቕሚ ብደረጃታት ምምዳብ ኩረታት ፃዕዳ ሽጉርቲ ብመሰረት 
መጠኖምን ቅርፆምን፣ ፅሬቶም፣ ኣብ ፅቡቕ ነፋሻ ቦታ ምኽዛን፣ 
ሕማም ምክልኻልን ምጥቃም ግቡእ ዝኾነ መጓዓዓዚ ምህርቲን 
ይገልፁ፣   

(ስላይድ 34) ዕዮ ጉጅለ

ዝስዕቡ ሕቶታት ሓደ ብሓደ ሕተትዎም ዝህብኹም ግብረመልሲ ኣብ 
ፊሊፕ ቻርት ወይከኣ ማስታወሻኹም መዝጊብኩም ሓዝዎም

ካብ ልምድኹም ንዓፂድ ዝበፅሓ ፃዕዳ ሽጉርቲ ከመይ ትፈልይዎ?

ኣብ ከመይ ዝበለ ይዕቀብ?

ናይዞም ሕቶታት ግብረ መልሲ ምስተቐበልኩም

ፖስተር 18-19 ተጠቒምኩም መብርሂ ሃቡ

ናይ ፃዕዳ ሽጉርቲ ምህረቲ ዝእከብ ጫፉ ናብ ታሕቲ ክዕፀፍ ከሎን 
ቖፅሉ ጠቕሊሉ ክደርቕ ከሎን ኮይኑ ካብ ምትካል ክሳብ እቶት ካብ 
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100-140 መዓልታት ይወስደሉ

ናይ ፃዕዳ ሽጉርቲ ኣቆፅልቱ 75% ዝኣክል ናብ ብጫነት ሕብሪ 
ክልወጥ ከሎን ምዕፃፍ ክጅምር ከሎን ምህርቱ ይእከብ

(ስላይድ 35) ምፍላይን ብደረጃ ምምዳብን 

ድሕሪ ምድሓንን ምጥንካርን ናይቲ ፃዕዳ ሽጉርቲ ጫፍን ኣስዋሩን 
ክቑረፅ ይግባእ። ጫፍ ፃዕዳ ሽጉርቲ ምውጋድን ኣስዋሩ ምቑራፅን 
ብመካኒካሊ ወይድማ ብኢድ ክስራሕ ይከኣል። ቅድሚ ናብ ዕዳጋ 
ምውሳዱ ድኹም ላዕላዋይ ሽፋን ናይቲ ጉልሚ ብምፅራግ ምውጋድን 
ክፀሪ ምግባርን ናይ መወዳእታ ደረጃ ይኸውን። ኩሉ ግዘ ፃዕዳ 
ሽጉርቲ ብመጠኑ፣ ብቕርፁን ብፅሬቱን ብደረጃ ምምዳብ ኣብ ዕዳጋ 
ፅቡቕ ዋጋ ክእዝዙን ክረኽቡን ይገብሮም። ከይዲ ደረጃ ምውፃእ 
ብጉልበትን ብመካኒካሊን ምስራሕ ይከኣል።  

(ስላይድ 36) ምዕሻግ 

ፃዕዳ ሽጉርቲ ብዝማሕመሐ ኬሻን ብደንቢ ነፋሻ ብዝኾነ ሳፁንን 
ምዕሻግ የድሊ(ምስሊ 21 ይመልከቱ)። ዝዕሸግ መጠን ምህርቲ 
ብዝዓበየ ግምት ክወሃቦ ኣለዎ ምኽንያቱም እንተደኣ ብዝሓት ዘለዎ 
ጉልሚ እንተተዓሽጉ ብዙሕ ሙቐት ብምልቃቕ ናይቲ ጉልሚ ፅሬት 
ክቕንስን ክጠፍእን ይገብር። ንዒላማ ወፃኢ ሰደድ ዝዕሸግ ፃዕዳ 
ሽጉርቲ ኣብ ሞንጎ ካልኦት ነገራት ከባቢ 17 ኪሎግራም ዝሕዝ 
ብዕንፀይቲ ካብ ዝተሰረሐ ሳፁን ምጥቃም ዝከኣል ኮይኑ ካብ ዒቃ ክሪ 
ዝተሰረሐ ከሻ እንተኾይኑ ግና ብ25 ኪሎግራም ምዕሻግ ይከኣል እዩ።

(ስላይድ 37) መኽዝን 

ኣብ እዋን ምኽዛን ፍርያት ፃዕዳ ሽጉርቲ ምድራቑ ንምርግጋፅ 
ናይግድን ጥንቓቐ ክውሰድ ኣለዎ። ፃዕዳ ሽጉርቲ ርሑስ ክኸውን 
የብሉን ወይድማ ብመዝሓሊ ክዳን ክሽፈን የብሉን። ኣብ ክንድኡ 
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ምዕባይ ዓቕሚ ንምግፋሕ ቦራ ዝዓሌቱ ምሩፅ ናይ ከባቢ ፃዕዳ ሽጉርቲ

ናይ ግድን ክደርቕ ኣለዎ። ቃንጭኡ(ግንዱ)፣ ላዕላዋይ ሽፋን ናይቲ 
ኩረት ቆርበትን ኣብ ዙርያ ሕድሕድ ጭጩፍ ዘርኢ ሽጉርቲ ዝርከብ 
ቆርበት ናይግድን ምሉእ ብምሉእ ክደርቕ ኣለዎ። ፃዕዳ ሽጉርቲ ኣብ 
መኽዝን ናይ ፃኒሒት እዋኑ ንምንዋሕ ብትክክል ክሕከምን ክድሕንን  
ከምኡ እውን ኣብ 0 ዲ.ሴንቲግሬድን ምስ ካብ 60-70% መጠን 
ራሕሲ ክኸውን ኣለዎ   

(ስላይድ 38) ፍርያት ምጉዕዓዝ (Transport)

ጉልሚ ሽጉርቲ ቅድሚ ምጉዕዓዙ ክደርቕ ኣለዎ። ቅድሚ ምጉዕዓዙ 
ትሕዝቶ ራሕሲ መጠኑ ብጣዕሚ ኣድላዪ እዩ ምኽንያቱም ብዝዓበየ 
ፅሬት ጉልሚ ክቕንስ ስለዝገብሮ እዩ። ኩረት ፃዕዳ ሽጉርቲ ናብ ርሑቕ 
ቦታ ዝጓዓዓዝ እንተኾይኑ መዝሓሊ ፍሪጅ ብዘለወን ተሽከርከርቲ 
ንኽጓዓዓዝ ይምከር። ደረጅኡ ብዝሓለወ ግን ድማ ንፋስ ከምድላዩ 
ከሕልፍ ብዘይኽእል ዝተዓሸገ መትሓዚ ኣቕሓ (ኮንተይነር) ምጉዕዓዝ 
ምቹው ኣይኮነን ምኽንያቱም ኩረት ፃዕዳ ሽጉርቲ ዓብዪ መጠን ዘለዎ 
ኦክስጂን ስለዝጥቀምን ዝበለፀ ዛሕሊ ዘለዎ መትሓዚ ስለዝደልን እዩ። 
መጠን ሙቐት ካብ 20-30 ዲ.ሴን ካብ 75% ንላዕሊ ራሕሲ መጠን 
ኣየርን ንምብልሻው በሪ ይኸፍት።  

(ስላይድ 39) ብምቅንባር እሴት ምውሳኽ (Processing/value 
addition)

ፃዕዳ ሽጉርቲ ራሕሲ መጠኑ ንምቕናስ እቲ ሓደ ቀንዲ ዝተለመደ 
ናይ ኣየር መድረቒ እዩ። ወፃኢ ሰደድን እሴት ምውሳኽን ብመልክዕ 
ምቅንባር ፍርያትን (ብመልክዕ ሕሩጭን ብጨው ዝተጥሓነ ፃዕዳ 
ሽጉርቲን) ንውሽጣዊ ዋጋ ዕዳጋ ምርግጋዕ ኣድለይቲ ነገራት ኮይኖም 
ብርግፀኝነት በገዛ ፍቓዱ ዝተፈላለዩ ምህርቲታት ብዘላቕነት ዘምፅኡ 
እዮም። ፃዕዳ ሽጉርቲ ኣብ ኡንዱስትሪ ብምቅንባር ብመልክዕ ደረቕ 
ዝዳሎ እዩ ንኣብነት በብንእሽተይ ብምኽታፍ፣ ፍርይ ብዝበለ 
ብምኽታፍ ወይ ብሕሩጭ ወይድማ ብምፅራይ ዘይቲ ፃዕዳ ሽጉርቲ 
ምፍራይ እዮም
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(ስላይድ 40) ከይዲ ዕዳጋ ፃዕዳ ሽጉርቲ (Marketing of Garlic)

ኣብዚ እዋን መብዛሕቱ ግዘ ፃዕዳ ሽጉርቲ ዓመት ምሉእ ብመልክዕ 
ትኩስ ፍርያት ኣብ ዕዳጋ ይሽየጥ። ናይ ፃዕዳ ሽጉርቲ ዋጋ ዕዳጋ 
ብቀረብ ምህርቲ ይፅሎ። ናይ ፃዕዳ ሽጉርቲ ምህርቲ ቀረብ ሕፅረት 
ኣብ ዝገጥመሉ እዋን ናይ ዋጋ ምኽባር የጋጥም። ሓረስቶት ምህርቶም 
ቅድሚ ምብልሻዉን ክብደት ምቕናሱን ብግዚኡ ናብ ዕዳጋ ኣውሪዶም 
ንኽሸጡ ምምካር የድሊ። ካብ ፍልጦ ዝተበገሰ ውሳን ንምውሳንን 
ቀረብ ናብ ዘሎ እዋናዊ ዕዳጋ ኣቕሪብካ ንምሻጥን ሓበሬታ ዕዳጋ 
ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ።

(ስላይድ 41) መጠቓለሊ

ዝስዕቡ ሕቶታት ሕተትዎም

ካብዚ እንታይ ሓድሽ ነገር ተማሂርኩም? 

ግልፂ ዘይኮነ ነገር ኣለዶ?

ክፍሊ 7 ዝተዋደደ ስርዓተ ፆታን ስርዓተ ምግብን ሜላ 
ኣቀራርባ

ዘድሊ ናውቲ ፖስተር፤ ፍሊፕ ቻርት፤ ማርከር 

መጀመሪ ግዘን ዝውድኦ 
ሰዓትን

2:30 (25 ደቒቓ)

ዕላማ

ድሕሪ ምጥቅላል እዚ ምዕራፍ ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ 
ይኽእሉ፡

 � ኣብ ኣሕምልቲ ምፍራይ ግደ(ሚና) ደቂ ተባዕትዮን ደቂ 
ኣንስትዮን ይገልፁ፣  

 � ኣብ ሞንጎ ሕርሻን ስነ መዓዛን ዘሎ ምትእስሳር 
ይትንትኑ፣  

 � ምምይያጥ ብዛዕባ ኣንፈት ዝሕብሩ መምርሒታትን 
ትልሚ ኣወፃፅኣን ተኳሳሒ ስነ-መዓዛዊ ሕርሻ
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ከም መሳለጥቲ ኣሕፅር ኣቢልኩም ብናይ ገባራት ናይ ባዕሎም  
ቋንቋ ተጠቒምኩም ብኤልሲዲ/ፒኮ ፕሮጀክተር ተጠቒምኩም  
ኣብራህረህሎም

(ስላይድ 42) ዕዮ ጉጅለ

ተሳተፍቲ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት መብርሂ ክህቡ ሕተትዎም

�� ስርዓተ ምግቢ እንታይ እዩ?

�� ሕፅረትን ዘይምምጥጣንን ምግቢ እንታይ ማለት እዩ?

�� ዝተፈላለዩ/እኩባት ዝተመጣጠኑ ምግቢታት እንታይ ማለትዩ? 
ንምንታይ እዩ ጠቓሚ ዝኸውን? 

�� ማዕርነት ስርዓተ ፆታ እንታይ ማለት እዩ?

�� ግደ ስርዓተ ፆታ እንታይ ማለት እዩ?

�� ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ናይ ሰብኣይን ሰበይቲን መቐላ ዕዮ ኣብ 
ፃዕዳ ሽጉርቲ ምፍራይ እንታይ ፅዕንቶ ይፈጥር?

ሓፂር መብርሂ Brief Lecture

(ስላይድ 43) ማዕርነት ስርዓተ ፆታ (Gender Equality)

ማዕርነት ስርዓተ ፆታ  ክበሃል ከሎ ኣብ ኩሉ ስራሕቲ ማዕረ ቁፅሪ 
ኣወዳትን ኣጓላትን ወይከኣ ደቂተባዕትዮን ደቂኣንስትዮን ማለት 
ኣይኮነን፡ 

ማዕርነት ስርዓተ ፆታ ማለት ደቂተባዕትዮን ደቂኣንስትዮን ኣወዳትን 
ኣጓላትን ንግልጋሎታትን ናውትን፣ ንዝፍጠር ሃፍቲ ዝህሊ መሰልን 
ተበፃሕነትን ማዕረ ዕድል ክህልዎም ምግባር እዩ። 

ብተወሳኺማዕርነት ስርዓተ ፆታ ማለት ኣብቲ ዘሎ ውልቀ ዓቕሚ 
መሰረት ዝገበረ ስድራን ሕብረተሰብን ናይ ምሕብሓብ ጉዳይን ፃዕቒ 
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ስራሕ ምክፋልን ማዕረ ዕድልን ሓላፍነትን ምውሳድ ማለትዩ። 

(ስላይድ 44) ግደ ስርዓተ ፆታ  (Gender roles) ግደ ስርዓተ 
ፆታ  ማለት ደቂ ተባዕትዮን ደቂኣንስትዮን ብምዃኖም ጥራሕ 
እቲ ሕብረተሰብ ካብ ክልቲኦም ፆታዝፅበዮ ዝተፈላለየ ሓላፍነት 
እዩ።ክልቲኦም ፆታ ኣብ ሕብረተሰብ ብርክት ዝበሉ ግደታት ይፃወቱ። 
እዞም ግደታት  ኣብ ሰለስተ መቒልካ ምርኣይ ይከኣል፡

1. ግደ ምፍራይ  (Productive role): ብምፍራይ ኣቢሉ ነቲ ናይ 
ስድራ ቁጠባ ኣበርክቶ ዝገብሩ ስራሕቲ የጠቓልል። ብዙሕ ግዘ 
ግደ ደቂኣንስትዮ  ኣብ ምፍራይ ዝተዳኸመን ትሑት ዋጋን እዩ 
ዝወሃቦ። 

2. ግደ ምውላድን ምሕብሓብን  (Reproductive role): ማለት 
ዝስርሑ ስራሕቲ ንምውላድን ንምሕብሓብ ስድራን ዝሕግዙ 
ኮይኖም ከም ማይ፣ ነዳዲ ዕንፀይቲ ምእካብ፣ ቆልዑት 
ምሕብሓብ፣ ጥዕነኦም ምሕላው፣ ምሕፃብን ፅሬትን ዘጠቓልል 
ኮይኑ ናይ ደቂኣንስትዮ ስራሕ ጥራሕ ተገይሮም ይሕሰቡ።

3. ምምሕድዳር ሕብረተሰብ ወይከኣ ማሕበራዊን ባሕላዊን 
ምንቅስቓስ (Community management or socio-
cultural activities): ቀዳምነት ኣብቲ ዝነብሩሉ ማሕበራዊን 
ከባብያዊን ንናይ ሓባር ህልውነኦም ንባዕልቶምን ንስድረኦምን 
ብደቂተባዕትዮን ደቂኣንስትዮን ዝሰርሑ ስራሕቲ ዘጠቓለለ እዩ። 
ኣብነታት እድር፣ኣብመንጎ ጎረባብቲ/ኣዝማድ ዝግበር ሓበራዊ 
ምትሕግጋዝ፣ጉጅለታት ሕብረተሰብ፣ወዘተርፈ.እዚኣቶም 
ማሕበራዊ ካፒታሎም ዘዕብዩ እዮም። 

ስርዓተ ምግቢ እንታይ እዩ?

ንሕይወት፣ንጥዕናን ንዕብየትን ከምኡውን ንኣጠቓላሊ ደሕንነት 
ዝጠቕሙ ዝተመጣጠኑ ምግብታት ተበፃሓይ ካብምግባርን ብዛዕባ 
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ኣጠቓቕመኦም ዘውግዕ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ሰውነት ትክክለኛ  
ዑደት ምግቢ ምህላውን ዘይምህላውን ዘመላኽት ናይ ሙያ ዘፈር 
እዩ።ስነ መዓዛ ሰውነትና ምስዘድልዮ ኣመጋግባ ብዝተዛመደ መልክዑ 
ምግቢ ናይ ምምጋብ ተግባር እዩ።

(ስላይድ 45) ሕፅረትን ዘይምምጥጣንን ምግቢ (Malnutrition) 
እንታይ ማለት እዩ?

�� ሰፊሕ ትርጉም ዘለዎ ቃል ኮይኑ ብዙሕ ግዘ ሰውነትና እኹል 
ዝኾነ ምግቢ ዘይምሳድ (Under nutrition) ማለት ከምዝኾነ 
ይሕሰብ። እንተኾነ ግና እቲ ቃል ሰውነት ካብ ዘድልዮ ንላዕሊ 
ምግቢ ምውሳድውን (Over nutrition) የመላኽት።

ምትሓት ብርኪ ስርዓተ ምግቢ  በዞም ዝስዕቡ ኣመላኸቲ ምግንዛብ 
ይከኣል

ምድኽዳኽ (Stunting)

ዕብራን(Wasting)

ትሕቲ ክብደት(Under weight)

�� ንኣባፅሕ(Adult):- ንፅፅር ቁመትን ክብደትን (BMI) -ናይዚ 
ውፅኢት ምትሓት ምልክት ጥሜት (Hunger) ምዃኑ ንርዳእ

�� ምድኽዳኽ (Stunting):- ቁመት ምስ ዕድመ ብምንፅፃር 
ዝፍለጥ ኮይኑ ናይዚ ፀገም ምኽንያቱ ሱር ዝሰደደ ዋሕዲ ምግቢ 
(Chronic malnutrition) እዩ።እዚ ፀገም ብናይ ነዊሕ ግዘ 
ፅልዋ ዋሕዲ ምግቢ ዝፍጠር ብምኻኑ ደረጃ ድኽነት (Poverty) 
ከሪኤና ይኽእልዩ።

�� ዕብራን (Wasting):- ቁመት ምስ ክብደት ብምንፅፃር 
ዝፍለጥ ኮይኑ ናይዚ ውፅኢት ምውሓዱ ዕብራን 
ዝተፈጠረ ምዃኑ የሪአና። መበገሲ ዕብራን ናይ ሓፂር ግዘ 
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ከቢድ ዋሕዲ ምግቢ(Acute malnutrition) ስለዝኾነ 
ዝወሃብ ግልጋሎት ሕክምናውን ከምደረጃ ሓደግኡ እዩ። 
(Moderate and Sever malnutrition)

�� ብካልእ ኣገላልፃ ተመላለስትን ኣብ ሆስፒታል ኮይኖም 
ዝግልገሉ ህፃናት ክህልዉ ይኽእሉዮም። እዚውን ከም ምልክት 
ጥሜት(Hunger) ተገይሩ ይውሰድ።

�� ትሕቲ ክብደት (Acute and Chronic malnutrition):- 
ብንፅፅር ክብደትን ዕድመን ዝፍለጥ ኮይኑ ናይ ሓፂርን ነዊሕን 
ግዘ ዋሕዲ ምግቢ ምህላዉ ከሪኤና ይኽእል።

(ስላይድ 46) ሕፅረትን ዘይተመጣጠነን ምግቢ ብዝለዓለ ኣብ ሓፂር 
ግዘ (Sever Acute Malnutrition) እንድሕር ተራእዩ ናይ ፕሮቲን፣ 
ሓይልን ሙቐትን ወሃብቲ፣ሚነራላትን ቫይታሚናትን ውፅኢት 
ሕፅረት እንትኸውን ናይሰውነትና ስብሒን ቀላፅምን ክሓስስ ይገብሮ።

ናይ ሓፂር ግዘ ሕፅረትን ዘይተመጣጠነን ምግቢ ሰውነት ብምምንማን 
/ምስቁመት እንትነፃፀር ትሑት ክብደት/ ወይከኣ ኣብ ውሽጢ ሰውነት 
ማይ ናይ ምጥርቓም/ኢደማ  (Oedema) ይግለፅ።

ዝተፈላለዩ/እኩባት ዝተመጣጠኑ ምግቢታት ( Dietary Diversity 
)እኩብ ዝተመጣጠነ ምግቢ ማለት ቁፅሪ ሕድሕድ ምግቢ ወይከኣ 
ጉጅለ ምግቢ ኣብ ዝተወሰነ እዋን እንትጥቀም እዩ።

ኣብ መብዛሕቱ ክፋል ሃገርና ፍረምረ፣ኣትክልትን ናይ እንስሳት 
ምግብን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ብዙሕ ግዘ ኣይንምገቦምን። እዞም 
ምግብታት እዚኦም ቀንዲ ፍልፍል ፕሮቲን፣ቫይታሚንን ሜኔራልን 
ሰለዝኾኑ ክንምገቦም ይምከር።ቆልዑት ብፍላይ ድማ ትሕቲ ክልተ 
ዓመት እዞም ጉጅለ ምግቢታት በቲ ዝድለ መጠን ኣብዘይርከቡሉ 
እዋን ቀዳምነት ክወሃቦም ኣለዎ።



30

ምዕባይ ዓቕሚ ንምግፋሕ ቦራ ዝዓሌቱ ምሩፅ ናይ ከባቢ ፃዕዳ ሽጉርቲ

(ስላይድ 47) መጠቓለሊ

ዝስዕቡ ሕቶታት ሕተተዎም

�� ካብዚ እንታይ ሓድሽ ነገር ተማሂርኩም?

�� ዝተፈላለየ ምግብታት ምምጋብ ንጥዕናና ክሳብ ክንደይ ጠቓሚ 
ከምዝኾነ ተገንዚብኩምዶ?

�� ኣብ ደቂኣንስትዮ ዘሎ ዘይምዕሩይ ስራሕ መቐሎ ልቢ 
ኢልኩምዎዶ? እሞኸ?

ክፍሊ 8
ብኽለት ከባብያዊ ኣየር ዘየስዕቡን ንዘጋጥም 

ፅዕንቶ ከባብያዊ አየር ዝፃወሩ ቴክኖሎጂታት ሕርሻ 
(Climate Smart Agriculture)

ዘድሊ ናውቲ ፖስተር፤ ፍሊፕ ቻርት፤ ማርከር 

መጀመሪ ግዘን ዝውድኦ 
ሰዓትን

2:30 (25 ደቒቓ)

ዕላማ

ድሕሪ ምጥቅላል እዚ ምዕራፍ ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ 
ይኽእሉ፡

 � ለውጢ ኩነታት ኣየርን መበገሲኡን ይገልፁ፣  
 � ብኽለት ከባብያዊ ኣየር ዘየስዕቡን ንዘጋጥም ፅዕንቶ 

ከባብያዊ አየር  ዝፃወሩ ቴክኖሎጂታት ሕርሻ እንታይ 
ማለት እዩ ዝብልን ዓምዲታቱን ይትንትኑ፣

 � ዕቀባ ሕርሻን መምርሒኡን(መሰረተ ሓሳቡን) ይገልፁ፣   
 � ፍልጦ ዝነኣሶ ኣጠቓቕማ መስኖ ማይን ሳዕቤኑን 

ይገልፁ፣  

(ስላይድ 48) ዕዮ ጉጅለ

ንምንታይ እዩ ሓደጋ ውሑጅን ድርቂን ብተደጋጋሚ ኣብ ከባቢና 
ዝኽሰት?
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ሓፂር መብርሂ

(ስላይድ 49) ዕለታዊ ኩነታት ኣየር ማለት ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ከባቢን 
እዋንን ዝህሉ መጠን ሙቐት፣ ራሕሲ ሓዘል ኣየር፣ ዝናብ፣ ደበናን 
ኣየርን ዘጠቓለለ ኮይኑ ብተሞክሮና ኣብ ከባቢ ኣየር እንረኽቦ እዩ። 
ነባራዊ ኩነታት ኣየር ማለት ብካሊእ ኣበሃህላ ኣብ ሓደ ክልል ንነዊሕ 
እዋን ዝተመዝገበ ማእኸላይ ውፅኢት ኩነታት ኣየር ዝገልፅ ኮይኑ ካብ 
30-50 ዓመታት ዝፀንሕ እዩ።  

ለውጢ ነባራዊ ኣየር ኩነታት ድሕሪ ነዊሕ እዋን ማለት ድሕሪ 
ብዙሓት ዓሰርተታት ዓመታት ከባቢያዊ ኣየር ለውጢ ከጋጥም ከሎ 
ዝመፅእ ለውጢ ኮይኑ እዚ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ብምኽንያት 
ዕለታዊ ናይ ኣየር ምልውዋጥ ብመሰረት ተፈጥሮኣዊ ምልዉዋጥ 
ወይድማ ብውፅኢት ናይ ወዲሰብ ተግባር እዩ። 

ንኣብነት ኤልኒኖ (El Niño) ብናይ ሙቐት መጠን ለውጢ፣ ዝናብን 
ኩነታት ንፋስን ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ንልዕሊ ከባቢ 2-7 ዓመታት 
ለውጢ እንትህሉ ኮይኑ እዚ ድማ ፅቡቕ መርኣያ ናይ ተፈጥሮኣዊ 
ነባራዊ ኩነታት ኣየር ለውጢ እንትኾን ተፈጥሮኣዊ ኩነታት ኣየር 
ለውጢ ተባሂሉ ይፅዋዕ።

(ስላይድ 50) ብኽለት ከባብያዊ ኣየር ዘየስዕቡን ንዘጋጥም ፅዕንቶ 
ከባብያዊ አየር  ዝፃወሩ ቴክኖሎጂታት ሕርሻ

�� ምስ ብኽለት ከባብያዊ ኣየር ዘየስዕቡን ንዘጋጥም ፅዕንቶ ከባብያዊ 
አየር ዝፃወሩ ቴክኖሎጂታት ሕርሻ ብተግባር ዝተረጋገፀ ቴክኒክ 
ዘጠቓልል ኮይኑ ንኣብነት ከም ምጉዝጓዝ፣ ምዝናቕ፣ ዕቀባ 
ሕርሻ፣ ምቅይያር ዝራእቲ፣ ዘላቒ ሕርሻን ዝተመሓየሸ ሜላ 
ማይ ኣሰታትያን እዮም።  

�� ብኽለት ከባብያዊ ኣየር ዘየስዕቡን ንዘጋጥም ፅዕንቶ ከባብያዊ 
አየር ዝፃወሩ ቴክኖሎጂታት ሕርሻ እንደገና ናይ ፈጠራ ስራሕቲ 
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ዝህልዎ ኮይኑ ከም ምትንባይ ኣየር ኩነታት፣ ሜላ ቅድመ 
መጥንቀቕታን ውሕስነት ሓደጋ ለውጢ ኣየርን ዝሓዘ እዩ።  

�� ብኽለት ከባብያዊ ኣየር ዘየስዕቡን ንዘጋጥም ፅዕንቶ ከባብያዊ 
አየር  ዝፃወሩ ቴክኖሎጂታት ሕርሻ ዝዕልሞ ኣብዚ እዋን ዘሎ 
ቴክኖሎጂታት ካብ ሸልፍ ወፃኢ ይኹን ካብ ሸልፍ ንምርካብን 
ናብ ሓረስቶት ኢድ ንምትእትታውን ከምኡ እውን ሓደሽቲ 
ቴክኖሎጂታት ንምፍጣር ንኣብነት ከም ምፅዋር ድርቂ ወይ 
ውሑጅ ዝፃወሩ ዝራእቲ ነቲ ለውጢ ኣየር ንምክልኻል ዘድልዩ 
ነገራት ንምምላእ ዝስርሑ እዮም።   

(ስላይድ 51) መጠቓለሊ

ዝስዕቡ ሕቶታት ሕተትዎም

�� ካብዚ እንታይ ሓድሽ ነገር ተማሂርኩም? 

�� ግልፂ ዘይኮነ ነገር ኣለዶ?






