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1 ኮኮክን ናይ ከባቢን ዓሌታት ደርሆ

ኮኮክ ዓሌት ደርሆ

 � ናይ ስጋን እንቋቑሖን ዓሌት እየን

 � ካብ 5-6 ወርሒ ንፍርያት ይበፅሓ

 � ኣብ ዓመት ካብ 180-240 እንቋቑሖ የውድቓ

 � ካብ ቆላ ክሳበ ደጉዓ ይስማመዐን

ናይ ከባቢ ዓሌት ደርሆ

 � ትሑት ምህርቲ ስጋን እንቁላሊሕን ይህባ

 � ካብ 7-8 ወርሒ ንፍርያት ይበፅሓ

 � ኣብ ዓመት ካብ 40-60 እንቋቑሖ የውድቓ
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 � ካብ ጭቃን ውሕጅን ነፃ ዝኾነን ናይቲ ከባቢ

 � ናይ ንፋስ ኣንፈት ተፃራሪን ሰፈር ምስራሕ የድሊ

ዘድሊ ስፍሓት

 � ኣብ ሓደ ሜትሮ ብሓደ ሜትሮ /ካሬ/ስፍሓት መሬት፣ 14 ጩጩት 11 
ዓርሒዶ፣ 7 መውደቖ ደርሆ ከም ዝሕዝ ገይርካ ይስራሕ

 � መንቀሳቐሲዝኸውን ብመንፊት/ሬቲ ዝተሓፀረን ፅላል ዘለዎን 10 ሜትሮ 
ብ 5  ሜትሮ ይስራሕ

 � ን50 ደርሆ ስፍሓቱ ኣብ ቆላ 7 ካሬ ሜትር፣ ኣብ ደጉዓን ወይና ደጉዓን 
6 ካሬ ሜትር ይኸውን

 � ብርቱዕ ንፋስ ከይኣቱ መከላኸሊ ሓፁር ወይ መንደቕ የድልዮ

2 ኣሰራርሓ ሰፈር ደርሆ

3 ሜትሮ ጎኒ

5 ሜትሮ
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 � ኣብ ዝተሰርሐ ሰፈር ደርሆ ውሽጢ ደርሆ ካብ መሬት ልዕል ኢላ ሰቕሊ 
ስለትደሊ ነዚ ዘመቹ ብብረት ወይ ዕንፀይቲ ዝተሰርሐ መሰላል ነገር 
ምስራሕ ንደርሆ ምቹው ይገብሮ

 � ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ከም መመገቢ፣ ማይ መስተይን እንቁላሊሕ መውደቅን 
ክህሉ ኣለዎ

3 ውሽጣዊ ትሕዝቶ ሰፈር ደርሆ
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 � ካብ ዝኾነ ከሚካል ነፃ ዝኾነን 
ዘይዓሰወን ምግቢ ክዳሎ ኣለዎ

 � ዘመናዊ ወይ ድማ ካብ ከባቢ ጥረ-
ኣቅሓ ብዝተሰርሐ መመገብን 
መስተይን ምቕራብ የድሊ

 � መዓልታዊ ዝተመጣጠነ /ምጥን/ 
ምግቢ ንጫቚት/ ጩጩት 40 
ግራም፣ ንዓርሒዶ 72 ግራም፣ 
ንመውደቖ 120 ግራም ኮይኑ 
ኣብ መዓልቲ ክልተ/ ሰለስተ 
ግዜ ብመመገቢ ይቐርበለን። 
መመገቢአን ኣዝዩ ከይረስሐ 
ክሕፀብ ኣለዎ

 � ኩሉ ግዜ ፅሩይ ማይ ከም ድሌተን/
ክቐርበለን ኣለዎ

 � ማይ መስተይአን መዓልታዊ 
ክሕፀብ ኣለዎ

4 ቀለብን ስርዓት ኣቀላልባን ደርሆ4. ቀለብን ስርዓት ኣቀላልባን ደርሆ 

ኩሉ ግዜ ፅሩይ ማይ ከም ድሌተን/ክቐርበለን ኣለዎ 

 

 ማይ መስተይአን መዓልታዊ ክሕፀብ ኣለዎ ፡፡ 

መዓልታዊ ዝተመጣጠነ /ምጥን/ ምግቢ ንጫቚት/ ጩጩት 40 ግራም፣ 
ንዓርሒዶ 72 ግራም፣ ንመውደቖ 120 ግራም ኮይኑ ኣብ መዓልቲ ክልተ/
ሰለስተ ግዜ ብመመገቢ ይቐርበለን፡፡ መመገቢአን  ኣዝዩ ከይረስሐ ክሕፀብ 
ኣለዎ  

 ካብ ዝኾነ ከሚካል ነፃ ዝኾነን ዘይዓሰወን ምግቢ ክዳሎ ኣለዎ ፡፡ 
 ዘመናዊ ወይ ድማ ካብ ከባቢ ጥረ-ኣቅሓ ብዝተሰርሐ መመገብን 

መስተይን ምቕራብ የድሊ 

4. ቀለብን ስርዓት ኣቀላልባን ደርሆ 

ኩሉ ግዜ ፅሩይ ማይ ከም ድሌተን/ክቐርበለን ኣለዎ 

 

 ማይ መስተይአን መዓልታዊ ክሕፀብ ኣለዎ ፡፡ 

መዓልታዊ ዝተመጣጠነ /ምጥን/ ምግቢ ንጫቚት/ ጩጩት 40 ግራም፣ 
ንዓርሒዶ 72 ግራም፣ ንመውደቖ 120 ግራም ኮይኑ ኣብ መዓልቲ ክልተ/
ሰለስተ ግዜ ብመመገቢ ይቐርበለን፡፡ መመገቢአን  ኣዝዩ ከይረስሐ ክሕፀብ 
ኣለዎ  

 ካብ ዝኾነ ከሚካል ነፃ ዝኾነን ዘይዓሰወን ምግቢ ክዳሎ ኣለዎ ፡፡ 
 ዘመናዊ ወይ ድማ ካብ ከባቢ ጥረ-ኣቅሓ ብዝተሰርሐ መመገብን 

መስተይን ምቕራብ የድሊ 
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4 ቀለብን ስርዓት ኣቀላልባን ደርሆ

ዓይነትን ቀለብ ደርሆ

1. ሓይሊ ወሃቢ ምግብታት ፡- ዕፉን 
፣ስርናይ ፣ማሽላ፣ስገም ፣ ፍሩስካ

2. ሃናፂ ምግብታት ፡- ተረፈ ምህርቲ 
ዘይቲ ፣ ኣዕታር ፣ ፋጉለ

3. መኣድናት ንዓፅምን ናይ እንቋቑሖ 
ቅርፊት ንምስራሕን ዝጠቅም ኮይኑ 
ካብ ኖራ፣ ጨው ይርከብ

4. ቫይታሚን ፡- ንጥዕነኣን ሓጋዚ 
እንትኸውን ካብ ኣሕምልን 
ቆፅላመፅልን

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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5 ስርዓት ምርባሕ ደርሆ

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

 � ንምሕቛፍ እንደልዮ እንቋቑሖ ንምርካብ 
ምስ ዓሰርተ ኣንስትዮ ደርሆ ክልተ 
ኩኩናይ /ተባዕታይ ደርሆ/ የድሊ፣ እቲ 
እንቋቑሖ ንምግቢ እንድሕር ንደልዮ 
ኮይንና ግና ኩኩናይ ኣየድልን

 � ጩጩት ኣብ ናይ መጀመርያ ክልተ 
ሰሙን ዕድመአን ዝለዓለ ጥንቃቐ 
የድልየን

 � ንጫጩት ኤሌክትሪክ መሞቒ ምጥቃም 
ተዘይሃልዩ ግን ኣዶ ኣልቦ መዕበይ 
ጩጩት ምጥቃም የድሊ

መጠን ኣዶ ኣልቦ መዕበይ ጩጩት

በዝሒ ጩጩት መጠን ሳንዱቅ መሞቂ 
ሳ/ሜ

መንቀሳቀሲ መጠን 
ሳ/ሜ

10 30*26*26 30*56*56

20 30*37*37 30*80*80

30 30*45*45 30*98*98

40 30*52*52 30*113*113

50 30*57*57 30*127*127

60 30*63*63 30*139*139

70 30*68*68 30*156*156

ንጫጩት ሙቐት መውሀቢ

ኣዶ ኣልቦ መዕበይ ጫጩት
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6 ምክልኻል ሕማማት ደርሆ

 � ምጉዳል ናይ ውልቀን ከባብን ፅሬት

 � ምግብን ማይን ምብካል

 � ምስ ዝሓመማ ናይ ደገ ደርሆ ምንኽኻእ

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

 � ናይ ውልቀን ከባብን ፅሬት ምሕላው

 � ፅሩይ/ዘይተበከለ/ምግብን ማይን ምቕራብ

 � ምስ ዝሓመማ ናይ ደገ ደርሆ ዘይምትሕውዋስ

 � ዝስራሕ ሰፈር ኣንጭዋን ዑፍን ዘየእቱ ምግባር

 � ብሰዓቱ ምኽታብ

 � ዝሓመማ ፈሊኻ ምውጋድ

መበገሲ ሕማም ደርሆ

መከላኸሊ ሜላታት ሕማም ደርሆ



8

መከላኸሊ ሜላታት

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

 � ጉምቦሮ ምልክቱ ፃዕዳ ተቕማጥን ምብዕዛዝን

 � ፍንጣጣ/ዕንፍርር /ካንሸፍሸፈ

 � አብ 2 ወርሐን ምኽታብ

 � ብሰዓቱ ምኽታብ

 � ንኩድም/ፈንግል/ ኣብ 7ን፣ 
21ን መዓልትን ከምኡ ድማ በብ 
4ወርሑ ምኽታብ

 � ንጉምቦሮ ኣብ 14ን 28ን 
መዓልተን ምኽታብ

ዓይነታት ሕማም ፣ ምልክቱን መከላኸሊ ሜላ 
ሕማማት ደርሆ

7
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ንደርሆ ተፃባእቲ እንስሳት

 � ሽላ፣ ሓኽሊድሙ፣ ውኻርያ፣ ምጩ፣ ከልቢ፣ ተመን፣ ጩኾ፣ ስልሕልሖት

1.  ፅኑዕ ዝኾነ ገዛን ሓፁርን ምስራሕ

2. ሓለዋን ክትትልን ምግባር

8 ምክልኻል ባልዓት ደርሆ

መከላኸሊ ሜላታት
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9 ምእካብን ኣተሓሕዛን ምህርቲ እንቋቑሖ

 � ንእንቋቑሖ መውደቒ ዝኸውን ጉዝጓዝ ዘለዎን ሩፍሩፍ ወይ ድማ 
ሰፈር ክዳሎ ኣለዎ ፡፡

 � ናይ መውደቒ ሰፈር ኣብ ፅልምት ዝበለ ክኸውን ኣለዎ

 � 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 መዝሐሊ ሓደ ወርሒ እዩ

 � እንቋቑሖ ብእዋኑ ምእካብ 
ካብ ባልዕ፣ ካብ ዝተፈላለዩ 
ጉድኣታትን ደርሆ ባዕለን 
ከይበልዐኦን የኽእል
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ምንፅፃር ወፃእን ኣታውን

10 ዕዳጋ ልምዓት ደርሆ

 � ቅድሚ ንእንቋቑሖ ወይ ድማ ንስጋ ኢልካ ምውሳንካ ኩነታት ዕዳጋ ምፅናዕ

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

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

 � ብዘይ ደላሊ ባዕልኻ ናብ ተጠቃሚ ማለት ናብ ሆቴላት፣ ሬስቶራንት ምቕራብ ምኽኣል

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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11 ደርሆ ምስ ስርዓተ ፆታ

 � ኣብ ምርባሕ ደርሆ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ከምኡ ድማ ናይ ቆልዑን 
ተራ ዓብይ ምኻኑ ዝፍለጥ ኮይኑ

 � ናብ ዝዓበየ ተጠቃምነት ንምርግጋፅ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ተሳትፎ

 � ኣብ ሰፈር ምስራሕ፣

 � ፅሬትን ምፅራግን፣

 � መድሓኒትን ቀለብን ምምፃእ ካልኦትን ተሳትፎ ክግበረሉ ኣለዎ
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12 ደርሆ ምስ ምግብን ስርዓት ኣመጋግባን

 � 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 ዓበይቲ 
ጥቕምታት ኣለዉዎ

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

 � ሓይሊ ውሃቢ፡- ሙሉእ ጉልበት ክህልወና ይገብር
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14 ደርሆ ምስ ከባቢ ኣየር ዘሎዎ ረብሓ

 � ናይ ፍታነን ሕማቕ ጨና ኣለወን

 � ብኣግባቡ ተዘይተታሒዘን ሓሰር ይብትና፣ እኽልን ተኽልን 
ከባላሽዋ ይኽእላ

 � ፍታነን ብእዋኑ እናፀረግካ ኣብ ፅላል ምእካብ

 � ኣብ 25 ሊትሮ ማይ 0.5 ሚሊ ሊትር ስነ ሂወታዊ

 � ከሚካል ብምብፅባፅ ክምገባ ምግባር

 � ዝተመጣጠነ ምግቢ ምቕራብ

 � ምችው ዝኾነ ገዛ ሃልዩወን ብኣገባቡ ክተሓዛ ምግባር

ጉድኣት

መከላኸሊ ጉድኣት

ረብሓ ምስ ከባቢ ኣየር
 � ከባቢ ናይ ምብካል ዓቕመን ዝነኣሰ እዩ

 � ድኹዒ ሓመድ ልሙዕነት ብምውሳኽ ንመፍረይነት ምዕባይ ይጠቅም

 � ዘይተደለዩ ደቀቕቲ ሓሳኹን ባልዓትን እናተመገባ ክጠፈኡ ይሕግዛ


