
1

ኮኮክ ዓሌትደርሆ
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 � ናይ ስጋን እንቋቁሖን ዝኾና ዓሌት እየን

 � ኣብ ውሽጢ 5-6 ወርሒ ንፍርያት ይበፅሓ

 � ኣብ ዓመት ካብ 180-240 እንቋቑሖ የውድቓ

 � ካብ ቆላ ክሳበ ደጉዓ ይስማመዐን

ኮኮክ ዓሌትደርሆ
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ሰፈር
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 � ካብ ጭቃን ውሕጅን ነፃ

 � ናይ ንፋስ ኣንፈት ተፃራሪ

 � ስፍሓት ፡- ኣብ ሓደ ትርብዒት ሜትሮ

 � ንጫጩት 14 ፣ ማእኸላይ ዕብየት

 � ንዘለወን 11 ፣ ንመውደቖ 7 ደርሆ ክም

 � ዝሕዝ ጌርካ ይስራሕ ፡

 � መንቀሳቐሲ ዝኸውን ብሞንፊት ሬቲ

 � ዝተሓፀረን ፅላል ዘለዎን 5 ሜትሮ ብ 5

 � ሜትሮ ይስራሕ

ሰፈር
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ቀለብን ስርዓት ኣቀላልባን ደርሆ

1

2
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1. መዓልታዊ ዝተመጣጠነ /ምጥን/ ምግቢ ንጫቚት/ ጩጩት 40 ግራም ፣ 
ንማእኸላይ ዕብየት ዘለወን 72 ግራም ፣ ንመውደቖ 120 ግራም እዩ ፡፡

ቀለብን ስርዓት ኣቀላልባን ደርሆ

ባዕሉ ምግቢ ዘመጣጥን ሓረሰታይ ከካትቶም ዘለዎ ኣብነት ሓደ ኩንታል ንምድላው

ተ/ቁ ጥረ-ኣቁሑ ጩጩት/ጫቝት ንኣርሕዶ ንመውደቅቲ

1 ዕፉን 43.0 ኪ/ግ 40.0 ኪ/ግ 42.0 ኪ/ግ

2 ፍርስኬሎ 18.0 ኪ/ግ 24.0 ኪ/ግ 20.0 ኪ/ግ

3 ፍርሽካ 5.0 ኪ/ግ 8.6 ኪ/ግ 5.0 ኪ/ግ

4 ዓ/ዓተር 18.5 ኪ/ግ 9.0 ኪ/ግ 13.0 ኪ/ግ

5 ኒሁግፋጉሎ 14.0 ኪ/ግ 16.0 ኪ/ግ 12.0 ኪ/ግ

6 ጨዉ 0.4 ኪ/ግ 0.4 ኪ/ግ 0.4 ኪ/ግ

7 ኖራ 0.5 ኪ/ግ 1.52 ኪ/ግ 7.0 ኪ/ግ

8 ቫይታሚን 0.5 ኪ/ግ 0.4 ኪ/ግ 0.5 ኪ/ግ

ድምር 100 ኪ/ግ 100 ኪ/ግ 100 ኪ/ግ
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ምክልኻል ሕማማት ደርሆ

መበገሲ ሕማም ደርሆ መከላኸሊ ሜላታት ሕማም ደርሆ

 � ምጉዳል ናይ ውልቀን ከባብን 
ፅሬት

 � ምግብን ማይን ምብካል

 � ምስ ዝሓመማ ናይ ደገ ደርሆ 
ምንኽኻእ

 � ብኻልኦት እንስሳት ካብ ካሊእ 
ብምንኽኻእ ምምሕልላፍ / 
ከምኣንጭዋ ፣ዑፍ ወ.ዘ.ተ

 � ፅሬት ምሕላው

 � ምስ ዝሓመማ ደርሆ 
ዘይምትሕውዋስ

 � ዝስራሕ ሰፈር ኣንጭዋን ዑፍን 
ዘየእቱ ምግባር

 � ብሰዓቱ ምኽታብ

 � ዝሓመማ ፈሊኻ ምውጋድ
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ምክልኻል ሕማማት ደርሆ

መበገሲ ሕማም ደርሆ መከላኸሊ ሜላታት ሕማም ደርሆ

 � ምጉዳል ናይ ውልቀን ከባብን 
ፅሬት

 � ምግብን ማይን ምብካል

 � ምስ ዝሓመማ ናይ ደገ ደርሆ 
ምንኽኻእ

 � ብኻልኦት እንስሳት ካብ ካሊእ 
ብምንኽኻእ ምምሕልላፍ / 
ከምኣንጭዋ ፣ዑፍ ወ.ዘ.ተ

 � ፅሬት ምሕላው

 � ምስ ዝሓመማ ደርሆ 
ዘይምትሕውዋስ

 � ዝስራሕ ሰፈር ኣንጭዋን ዑፍን 
ዘየእቱ ምግባር

 � ብሰዓቱ ምኽታብ

 � ዝሓመማ ፈሊኻ ምውጋድ
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ዓይነታት ሕማም ፣ ምልክቱን

1 2

4 53



5

ዓይነታት ሕማም ፣ ምልክቱን

3. ፍንጣጣ ምምልክቱ 
ኣብ ገፅን ክሳድን 
ዕንፍርር ይርአ

4. ማሬክስ. ምልክቱ 
ፓራላዝ ይገብረን

5. ሳምባ ምቺ ፣ 
ምልክት ምስዓል 
፣ምህንጣስ ፣ካብ 
ዓይንን ኣፍንጫን 
ፈሳሲ

1. ኩድም /ክምብል/ ፡- ምልክቱ 
ክሳድ ምጉዕፃፅን ፣ ቆፃል 
ተቕማጥን የስዕብ

2. ኩምቦሮምልክቱ ፃዕዳ 
ተቕማጥን ምብዕዛዝን
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መከላዐሊ ሜላ ሕማማት ደርሆ
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 � ኣብ 7ን፣ 21ን መዓልትን ከምኡ ድማ 
በብወርሑ

 � ኣብ 14ን 28ን መዓልተን ምኽታብ

 � ኣብ ሰለስተ ወርሐን ምኽታብ

 � ኣብ ሓደ መዓልቲ ዕድመአን ምኽታብ

መከላዐሊ ሜላ ሕማማት ደርሆ
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ስርዓት ምርባሕ ደርሆ

1

3

2
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ስርዓት ምርባሕ ደርሆ

3. ንጫጩት ኤሌክትሪክ መሞቒ 
ምጥቃም ተዘይሃልዩ ሃይቦክስ 
ምጥቃም የድሊ

1. ንምሕቛፍ እንደልዮ እንቋቑሖ 
ብጣዕሚ ዓብይ ወይ ድማ 
ደቂቕ ዘይኮነስ ማእኸላይ 
ክብደት ዘለዎን ሽፋኑ ለማፅ 
ዝኾነን ክንመርፅ ኣለና፡፡

2. ደርሆ ኣብ ናይ መ መርያ 
ክልተ ሰሙን ዕድመአን 
ዝለዓለ ጥንቃቐ የድልየን
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ምእካብን ኣተሓሕዛን ምህርቲ እንቋቑሖ

1

2
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1. ንእንቋቑሖ መውደቒ ዝኸውን ጉዝጓዝ ዘለዎን ሩፍሩፍ 
ወይ ድማ ሰፈር ክዳሎ ኣለዎ

 � ናይ መውደቒ ሰፈር ኣብ ፅልምት ዝበለ ክኸውን ኣለዎ

2. እንቋቑሖ በብግዜኡ ክእከብ ኣለዎ መብዛሕቲአን ደርሁ 
ኣብ ሰዓት 4ን ሰዓት 8ን ምውዳቕ የዘውትራ

 � እንቋቑሖ ምስተኣከበ ኣብ ጎማ /መደርደሪ እንቋቑሖ/ 
ኣብ ዝዘሓለ ቦታ ይቕመጥ ናይ እንቋቑሖ ፃንሒት 
ንምሕቛፍ /ንምጭጫሕ ክልተ ሰሙን ንምግቢ 
እንተኾይኑ ድማ ኣብ

ምእካብን ኣተሓሕዛን ምህርቲ እንቋቑሖ



9

ምክልኻል ባልዓት ደርሆ
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ምክልኻል ባልዓት ደርሆ

ንደርሆ ተፃባእቲ እንስሳት
 � ሽላ፣ ሓኽሊድሙ፣ ውኻርያ፣ ምጩ፣ ከልቢ፣ ተመን፣ ጩኾ፣ ስልሕልሖት
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መከላኸሊ ሜላታት
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መከላኸሊ ሜላታት

1.  ፅኑዕ ዝኾነ ገዛን ሓፁርን ምስራሕ

2. ሓለዋን ክትትልን ምግባር
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ዕዳጋ ልምዓት ደርሆ

 � ቅድሚ ንእንቋቑሖ ወይ ድማ ንስጋ ኢልካ ምውሳንካ ኩነታት ዕዳጋ ምፅናዕ

 � ፅቡቕ ዕዳጋ ጠለብ ንምርካብ ፅቡቕ ምምጋብን ምንክብካብን ፣ብፅረት ምሓዝ ፣ዘለካ ምህርቲ ምፍላጥ

 � ምስ ዓመት በዓላትን ካልኦት ንእንቋቁሖን ስጋን ጠለብ ዘለዎ ግዜን ከባብን ምምችቻው

ምንፅፃር ወፃእን ኣታውን

 � ወፃኢታት

 � መግዝኢ ጩጩት /ጫቑት 59 ብር* 50 ጫቑት = 2950

 � ቀለብ መግዝኢ /ንጫቒት 1346 ፣ ንኣርሕዶ 4900

 � መውደቖ 31430/ 2 + 2950 = 21788

 � ኣተዊ

 � ሓንቲ ደርሆ ኣብ ዓመት ብማእኸላይ 200 ተውድቕ ስለዚ 50 ደርሆ

 � እንተሃልየን 50*200 = 10000 እንቛቑሖ ይህሉ ፡፡

 � ናይ እንቋቑሖ ሽይጣት 10000*3.5 ብር = 35000 ብር

 � ዋጋ ሓንቲ ደርሆ 150 ብር * 50 ደርሆ = 7500 ብር

 � ጠቕላላ ኣታዊ 35000 +7500 =42500

 � ትርፊ = ጠቕላላ ኣታዊ—ጠቕላላ ወፃኢ

 � ዓመታዊ ትርፊ 42,500 - 21,788= 20,712 ብር ወርሓዊ ትርፊ 20,712/12=1726 ብር



ዕዳጋ ልምዓት ደርሆ

 � ቅድሚ ንእንቋቑሖ ወይ ድማ ንስጋ ኢልካ ምውሳንካ ኩነታት ዕዳጋ ምፅናዕ

 � ፅቡቕ ዕዳጋ ጠለብ ንምርካብ ፅቡቕ ምምጋብን ምንክብካብን ፣ብፅረት ምሓዝ ፣ዘለካ ምህርቲ ምፍላጥ

 � ምስ ዓመት በዓላትን ካልኦት ንእንቋቁሖን ስጋን ጠለብ ዘለዎ ግዜን ከባብን ምምችቻው

ምንፅፃር ወፃእን ኣታውን

 � ወፃኢታት

 � መግዝኢ ጩጩት /ጫቑት 59 ብር* 50 ጫቑት = 2950

 � ቀለብ መግዝኢ /ንጫቒት 1346 ፣ ንኣርሕዶ 4900

 � መውደቖ 31430/ 2 + 2950 = 21788

 � ኣተዊ

 � ሓንቲ ደርሆ ኣብ ዓመት ብማእኸላይ 200 ተውድቕ ስለዚ 50 ደርሆ

 � እንተሃልየን 50*200 = 10000 እንቛቑሖ ይህሉ ፡፡

 � ናይ እንቋቑሖ ሽይጣት 10000*3.5 ብር = 35000 ብር

 � ዋጋ ሓንቲ ደርሆ 150 ብር * 50 ደርሆ = 7500 ብር

 � ጠቕላላ ኣታዊ 35000 +7500 =42500

 � ትርፊ = ጠቕላላ ኣታዊ—ጠቕላላ ወፃኢ

 � ዓመታዊ ትርፊ 42,500 - 21,788= 20,712 ብር ወርሓዊ ትርፊ 20,712/12=1726 ብር
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ደርሆ ምስ ምግብን ስርዓት ኣመጋግባን

2
1
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1. ናይ ምግቢ ጉጅለታት ዝበሃሉ ሽዱሽተ ኮይኖም ኣዝርእቲ 
፣ኣዕታር ፣ኣሕምልቲ ፣ ናይ እንስሳት ውፅኢት ፣ ስብሕን 
ፍራምረን እዮም ፡፡

 � ስጋ ደርሆን እንቋቁሖን ካብቶም ጉጅለ ናይ እንስሳት ውፅኢት 
ሓደ ኮይኑ ምስ ዝተፈላለዩ ምግብታት ብሓባር እንምገቦ ኮይኑ 
እዞም ዝስዕቡ

2. ሃናፂ ምግቢ ፡- ንዕብየት ሰውነት ፣ሕማማት ንምክልኻል ፣ 
ንጥዕናን ንጥንካረ ኣዕፅምትን ብፍላይ ንህፃናት ዓብይ ረብሓ 
ኣለዎ፡፡

 � ሓይሊ ውሃቢ ፡- ሙሉእ ጉልበት ክህልወና ይገብር

ደርሆ ምስ ምግብን ስርዓት ኣመጋግባን


