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  1
ባህላዊ/የጭሮሽ የዶሮ አረባብ ስልት

ጠንካራ ገኖች ደካማ ጎኖች
 ˃ በንጹህ አየር ውስጥ በነጻነት ስለሚንቀሳቀሱ ጤናማ 

ይሆናሉ 

 ˃ ማደሪያቸው ሰፊ ቦታ ካለው በጥገኛ ነፍሳትም አይጠቁም

 ˃ አነስተኛ ጉልበት ይጠቀማሉ

 ˃ ወጫቸው ዝቅተኛ ነው

 ˃ ጫጩቶች ለአዳኝ እንስሳትና ተስማሚ ላልሆነ አየር 

ጉዳት ተጋላጭ ይሆናሉ

 ˃ ዶሮዎች የተተከሉ ዘሮችንና ቡቃያዎችን ያጠፋሉ

 ˃ ዶሮዎች የተወሰነ የእንቁላል መጣያ ስለሌላቸው ብዙ 

እንቁላሎች ሊጠፉ ይችላሉ

 ˃ ለዶሮዎች የሚደረገው እንክብካቤ ዝቅተኛ ነው

 ˃ የዶሮዎች ምርታማነት ዝቅተኛ ነው 

 ˃ አነስተኛ ገቢ ያስገኛ

ባህላዊ የዶሮ አረባብ ስልት
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  2
የተሸሻለ/ከፊል ዘመናዊ የዶሮ አረባብ ስልት

ጠንካራ ገኖች ደካማ ጎኖች
 ˃ ሥራውን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ይቻላል

 ˃ መረጃ ለመያዝና ለመመዝገብ ያመቻል

 ˃ መሬትን በቁጠባ ለመጠቀም ያስችላል

 ˃ ዶሮዎችን በተወሰነ ደረጃ ከተለያዩ ጥቃቶች መከላከል 

ይቻላል

 ˃ ከዘመናዊው አንጻር በተመጣጣኝ ወጭ ይካሄዳል 

 ˃ የአጥር ተጨማሪ ወጭ መኖሩ

 ˃ ቦታው ጠባብ ከሆን መጨናነቆች ሊከሰቱ ይችላሉ

 ˃ ባታው ደረቅ ካልሆነና ካልጸዳ ዶሮዎች ለተለያዩ በሽታዎች 

ሊጋለጡ ይችላሉ

የተሸሻለ/ከፊል ዘመናዊ የዶሮ አረባብ ስልት
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  3   ዘመናዊ የዶሮ አረባብ ስልት

 ˃ ሙሉ በሙሉ በቤት ውስጥ 
የሚካሄድ ሥራ ነው

 ˃ ይህ የእርባታ ዘዴ ከባህላውና 
ከግማሽ ዘመናዊው ዘዴዎች ይልቅ 
ብዙ የምግብና መመገቢያ፣ የዝርያ፣ 
የጤና የቤትና 

 ˃ ሌሎች ግብአቶችን ይጠቀማል፣

 ˃ ገበያ ተኮር ሲሆን አላማውም የተሻለ 
ትርፍ ለማግኘት ነው

 ˃ የዶሮዎች ቁጥር ከ500 በላይ ሲሆን 
ስራው የአንድ ቀን ጫጩቶች 
ከመፈልፈያ ጣቢያዎች በማግኘት 
ይካሄዳል

ሦስቱ ዋና ዋና የዶሮ አረባብ ስልቶችና መገለጫዎቻቸው

ተ.ቁ
የዶሮ አረባብ 
ስልቶች መገለጫዎቻቸው

1 ባህላዊ/የጭሮሽ የዶሮ 
አረባብ ስልት

ይህ እርባታ ከ95-98% የሚሆነውን የሀገራችንን የዶሮ 
እርባታ አይነት ይሸፍናል፣
ይህ አይነቱ የዶሮ እርባታ ገብያ ተኮር አይደለም
እርባታው አንድ ቤተሰብ በአማካኝ ከ 5-20 የሃገረሰብ 
ዶሮዎችን ይይዛል፣
አብዛኛው በጭሮሽ ብቻ ላይ የተመሰረተ ሲሆን አልፎ አልፎ 
የመኖ እጥረት በሚኖርበት ወቅት ተጨማሪ መኖ ለዶሮዎች 
ይሰጣል፤ በተፈለገው መጠን የጤና አገልግሎት እና ሌሎች 
እንክብካቤዎች (የመጠለያና መኖ) የማይሰጡበት የእርባታ 
አይነት ነው፣
በዚህ የአረባብ ዘዴ አንዲት የሃገረሰብ ዶሮ በአመት ከ46 
እስከ 60 እንቁላል ትሰጣለች፣

2 ከፊል ዘመናዊ/የተሻሻለ 
የዶሮ አረባብ ስልት

በዚህ የእርባታ ስልት ለዶሮዎች እንቁላል መጣያ፤ መመገቢያ 
እና ማደሪያ የሚሆን አነስተኛ ቤት ይኖረዋል፣
በመጠለያቸው ዙሪያ ለጭሮሽ አመች የሆነ አጥር የሚያስፈልግ 
ሲሆን፤ አጥሩ በባለ ወንፊት ሽቦ የሚሰራ ሆኖ  ከፍታውም 
ዶሮዎቹን ዘለው እንዳይወጡ የሚከለክል መሆን አለበት፣
የአጥሩ ውስጥ ሁል ጊዜ ጽዱና ደረቅ  ሊሆን ይገባል፣ 
በዚህ የእርባታ ስልት አርቢው ከ50 እስከ 200 የተሻሻሉ 
ደሮዎችን ሊይዝ ይችላል፣

3 ዘመናዊ የደሮ እርባታ 
ስልት

ዘመናዊ የዶሮ እርባታ ከላይ ከተጠቀሱት ሁለት አይነት የዶሮ 
እርባታ ስልቶች በተሻለ ሁኔታ የመኖ፤ የጤና፤ የዝርያ፤ 
የመጠለያ እና የሌሎችም ግብዓቶች አቅርቦት ተሟልተውለት 
የሚካሄድ የእርባታ ዘዴ ነው፣
የዚህ እርባታ ዋነኛ አላማ ገብያ ተኮር የሆነ የእርባታ ስራ 
በመስራት ትርፍ ማግኘት ሲሆን በዚህ እርባታ ከ500 በላይ 
የተሻሻሉ ዶሮዎችን መያዝ ይቻላል፣



4

  4

 ˃ ጫጩቶች ከተፈለፈሉበት ጊዜ አንስቶ እስከ 14ኛው ቀን ድረስ ሙቀት ያስፈልጋቸዋል

 ˃ በሰው  ሰራሽ ዘዴ የሚፈለፈሉ ጫጩቶችን በኤሌክትሪክ ማሞቅ አንዱ ዘዴ ነው  

 ˃ ጫጩቶች ከማሞቂያቸው አካባቢ እንዳይርቁና በቅዝቃዜ፣ በረሀብና በጥም እንዳይሞቱ ከ30-40 ሳሜ ከፍታና 
4 ሜትር ስፋት ያለው ክብ ግርዶሽ ጫጩቶች ከመምጣታቸው ከ24 ሰአት በፊት በማሞቂያው ዙሪያ ማዘጋጀት 
አስፈላጊ ነው

 ˃ ጫጩቶች በሚኖሩበት የቤት ወለል ላይ ከ5-8 ሳሜ ጥልቀት ያለው የስንዴ፣ የገብስ ወይም የጤፍ ገለባ ወይም 
ሰጋቱራ መጎዝጎዝና በእጅ ጫን ጫን እያሉ ማስተካከል 

 ˃ የኤሌክትሪክ ማሞቂያውን ከጉዝጓዙ በላይ 1 ሜትር ከፍ ብሎ ማንጠልጠል 

 ˃ ጫጩቶች ከመምጣታቸው ከ6 ሰአት በbፊት ማሞቂያውን መለኮስ 

 ˃ ለጫቹቶቹ በቂ ቦታ እንዲኖራቸው በየሶስት ወይም አራት ቀኑ የጫጩቶችን መከለያ በግማሽ ሜትር ማስፋት

 ˃ ጫጩቶች ከ10-14 ቀን ሲሆናቸው መከለያቸውን ሙሉ ለሙሉ መከላት።

የጫጩቶች ግርዶሽና ማሞቂያ የጫጩቶች ግርዶሽና ማሞቂያ
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የከሰል ማሞቂያ ጠንካራ ጎኖት፡-

 ˃ ዝቅተኛ ዋጋ አለው

 ˃ የሀይል መቋረጥ ችግር የለበትም

 ˃ ከቦታ ወደ ቦታ በbቀላሉ ይንቀሳቀሳል

 ˃

የከሰል ማሞቂያ ደካማ ጎኖች ፡-

 ˃ ቃጠሎ የማስነሳት ስጋት ይኖረዋል

 ˃ አፋኝ ጢስ የመከሰት ስጋት አለው

 ˃ ከፍተኛ ጥንቃቄን ይጠይቃል

 ˃ ከሌሎች ማሞቂያዎች አንጻር ብዙ ጫጩቶች ይሞታሉ

ጫጩቶችን በከሰል ማሞቅ 



6

6   ጫጩቶችን በኤሌክትሪክ የማሞቅ ዘዴ

ጠንካራ ገኖች ደካማ ጎኖች
 ˃ አጠቃቀሙ ቀላልና የቃጠሎ ስጋቱ አነስተኛ ነው

 ˃ ሙቀት መጨመርና መቀነስ ይቻላል

 ˃ ከሙቀቱ በተጨማሪ ብርሀን ይሰጣል

 ˃ ወዋጋው ውድ ነው

 ˃ ሀይል ሊቋረጥ ይችላል

ጫጩቶችን በኤሌክትሪክ የማሞቅ ዘዴ
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7   እናት አልባ የጫጩት ማሳደጊያ ሳጥን

ጠንካራ ገኖች ደካማ ጎኖች
 ˃ ኤሌክትሪክ በሌለበት በገጠር ያገለግላል

 ˃ የኣገረሰብ ዶሮን ምርታማነት ይጨምራል

 ˃ የጫጩቶችን ሞት ይቀንሳል

 ˃ በሁሉም የኢኮሎጅ ቀጣናዎች ውጤታማ ነው

 ˃ ከድርቆሹ ተባይ ሊከሰት ይችላል

 ˃ የጣውላ እጥረት ሊኖር መቻሉና ውድ መሆኑ

እናት አልባ የጫጩት ማሳደጊያ ሳጥን
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የጥሩ መመገቢያ መገለጫዎች፡-

 ˃ የመኖ ብክነትን የማያስከትል መሆኑ

 ˃ መኖን ከበሽታ ብክለት የሚከላከል መሆኑ

 ˃ ለማጽዳት ቀላል መሆኑ

 ˃ ጠንካራና ለረጅም ጊዜ የሚያገለግል መሆኑ

 ˃ ከፍተኛ ወጭ የማይጠይቅ መሆኑ

በአካባቢ ቁሳቁስ የተዘጋጁ የዶሮ መመገቢያዎች



9

  9      

የጥሩ መመገቢያ መገለጫዎች፡-

 ˃ የመኖ ብክነትን የማያስከትል መሆኑ

 ˃ መኖን ከበሽታ ብክለት የሚከላከል መሆኑ

 ˃ ለማጽዳት ቀላል መሆኑ

 ˃ ጠንካራና ለረጅም ጊዜ የሚያገለግል መሆኑ

 ˃ ከፍተኛ ወጭ የማይጠይቅ መሆኑ

ከአከባቢ ቁሳቁስ የተዘጋጁ የዶሮ መጠጫዎች



10

10

  10

 ˃ እንቁላልን ከመቆሸሽ፣ ከመሰበርና ከመጥፋት ለማዳን ለእያንዳዷ እንቁላል ጣይ ዶሮ 
አንድ መጣያ ቦታ መመደብ፣

 ˃ እነዚህን የእንቁላል መጣያዎች፤ ዶሮዎች እንቁላል መጣል ከመጀመራቸው ከ2-4 
ሳምንት ቀደም ብሎ ማዘጋጀት፣

 ˃ የእንቁላል መጣያዎችን ጨለም ካለ ከቀዝቃዛ ቦታ ላይ ማድረግ፣

 ˃ በእንቁላል መጣያዎቹ ውስጥ ምቹና ወፍራም ጉዝጓዝ መደልደል፣

 ˃ እነዚህን የእንቀቁላል መጣያዎች ዶሮዎቹ በቀላሉ በሚያገናኟቸው ቦታዎች ላይ 
ማድረግ እና

 ˃ የእንቁላል መጣያዎቹ ተደራርበው የሚሰሩ ከሆነ ለዶሮዎቹ መወጣጫ መዘጋጀት 
አስፈላጊ ነው፡፡

በአካባቢ ቁሳቁስ የተዘጋጀ የዶሮዎች እንቁላል መጣያ

10

  10

 ˃ እንቁላልን ከመቆሸሽ፣ ከመሰበርና ከመጥፋት ለማዳን ለእያንዳዷ እንቁላል ጣይ ዶሮ 
አንድ መጣያ ቦታ መመደብ፣

 ˃ እነዚህን የእንቁላል መጣያዎች፤ ዶሮዎች እንቁላል መጣል ከመጀመራቸው ከ2-4 
ሳምንት ቀደም ብሎ ማዘጋጀት፣

 ˃ የእንቁላል መጣያዎችን ጨለም ካለ ከቀዝቃዛ ቦታ ላይ ማድረግ፣

 ˃ በእንቁላል መጣያዎቹ ውስጥ ምቹና ወፍራም ጉዝጓዝ መደልደል፣

 ˃ እነዚህን የእንቀቁላል መጣያዎች ዶሮዎቹ በቀላሉ በሚያገናኟቸው ቦታዎች ላይ 
ማድረግ እና

 ˃ የእንቁላል መጣያዎቹ ተደራርበው የሚሰሩ ከሆነ ለዶሮዎቹ መወጣጫ መዘጋጀት 
አስፈላጊ ነው፡፡

በአካባቢ ቁሳቁስ የተዘጋጀ የዶሮዎች እንቁላል መጣያ

10

  10

 ˃ እንቁላልን ከመቆሸሽ፣ ከመሰበርና ከመጥፋት ለማዳን ለእያንዳዷ እንቁላል ጣይ ዶሮ 
አንድ መጣያ ቦታ መመደብ፣

 ˃ እነዚህን የእንቁላል መጣያዎች፤ ዶሮዎች እንቁላል መጣል ከመጀመራቸው ከ2-4 
ሳምንት ቀደም ብሎ ማዘጋጀት፣

 ˃ የእንቁላል መጣያዎችን ጨለም ካለ ከቀዝቃዛ ቦታ ላይ ማድረግ፣

 ˃ በእንቁላል መጣያዎቹ ውስጥ ምቹና ወፍራም ጉዝጓዝ መደልደል፣

 ˃ እነዚህን የእንቀቁላል መጣያዎች ዶሮዎቹ በቀላሉ በሚያገናኟቸው ቦታዎች ላይ 
ማድረግ እና

 ˃ የእንቁላል መጣያዎቹ ተደራርበው የሚሰሩ ከሆነ ለዶሮዎቹ መወጣጫ መዘጋጀት 
አስፈላጊ ነው፡፡

በአካባቢ ቁሳቁስ የተዘጋጀ የዶሮዎች እንቁላል መጣያ



11

11

  11

በበሽታ የሞቱ ዶሮዎችን የማስወገጃ ዘዴዎች፡

1. የሞቱ ዶሮዎችን በየጊዜው መልቀም፣

2. የመልቀሚያ እቃዎችን ማጠብና ብክለትን የሚያጠፋ መድሀኒት መርጨት፣

3. የሞቱ ዶሮዎች የሚዎገዱበትን ቦታ ከእርባታ ቦታው ማራቅ፣

4. በሽታው ወደ ጤናማ ዶሮዎች እንዳይተላለፍ የሞቱ ዶሮዎችን በመቅበር ወይም 
በማቃጠል ማስወገድ ናቸው፡፡

በበሽታ የሞቱ ዶሮዎችን የማስወገጃ ዘዴዎች

11

  11

በበሽታ የሞቱ ዶሮዎችን የማስወገጃ ዘዴዎች፡

1. የሞቱ ዶሮዎችን በየጊዜው መልቀም፣

2. የመልቀሚያ እቃዎችን ማጠብና ብክለትን የሚያጠፋ መድሀኒት መርጨት፣

3. የሞቱ ዶሮዎች የሚዎገዱበትን ቦታ ከእርባታ ቦታው ማራቅ፣

4. በሽታው ወደ ጤናማ ዶሮዎች እንዳይተላለፍ የሞቱ ዶሮዎችን በመቅበር ወይም 
በማቃጠል ማስወገድ ናቸው፡፡

በበሽታ የሞቱ ዶሮዎችን የማስወገጃ ዘዴዎች

11

  11

በበሽታ የሞቱ ዶሮዎችን የማስወገጃ ዘዴዎች፡

1. የሞቱ ዶሮዎችን በየጊዜው መልቀም፣

2. የመልቀሚያ እቃዎችን ማጠብና ብክለትን የሚያጠፋ መድሀኒት መርጨት፣

3. የሞቱ ዶሮዎች የሚዎገዱበትን ቦታ ከእርባታ ቦታው ማራቅ፣

4. በሽታው ወደ ጤናማ ዶሮዎች እንዳይተላለፍ የሞቱ ዶሮዎችን በመቅበር ወይም 
በማቃጠል ማስወገድ ናቸው፡፡

በበሽታ የሞቱ ዶሮዎችን የማስወገጃ ዘዴዎች



1212

 12 የዶሮ የፈንግል በሽታ መነሻና መተላለፊያ መንገዶች

የዶሮ የፈንግል በሽታ መነሻና መተላለፊያ 
መንገዶች

 ˃ የዶሮ ፈንግል በሽታ መንስኤ በቫይረስ ነው

 ˃ አብዛኛውን ጊዜ በክረምት መግቢያ ወቅት 
ይከሰታል

 ˃ ከታመመ ዶሮ ወደ ጤነኛ ዶሮ በቀጥታ፣

የበሽታው መከላከያ ዘዴ፡- 

 ˃ የተጠናከረ የስነህይዎት ደህንነት ስርአት 
መዘረጋት

 ˃ ክትባት ለጫጩቶች ከሁለት ሳምንታቸው 
ጀምሮ በአይን ጠብታ፣ ከውሃ/ከመኖ ጋር፣ 
በመርፌ መስጠት

የፈንግል (ኒው ካስል) በሽታ ምልክቶች

 ˃ መቆም አለመቻልና መሽመድመድ

 ˃ ትክክለኛ ያልሆነ አቋቋም

 ˃ ሽባ መሆን

 ˃ አረንጓዴ ተቅማጥ

 ˃ አንገት ማጠማዘዝ

 ˃ በአይን ዙሪያ ደም መፍሠሥና እብጠት

 ˃ የመተንፈስ ችግር

 ˃ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የዶሮ ሞት

 ˃ የአይን ማበጥና መቅላት

 ˃ የከክኒ ማበጥና መቅላት

የፈንግል በሽታ የሚያስከትለው ጉዳት

 ˃ ከ50- 100% የደሮ ሞት

 ˃ የእንቁላል ምርት መቀነስ

12

 12 የዶሮ የፈንግል በሽታ መነሻና መተላለፊያ መንገዶች

የዶሮ የፈንግል በሽታ መነሻና መተላለፊያ 
መንገዶች

 ˃ የዶሮ ፈንግል በሽታ መንስኤ በቫይረስ ነው

 ˃ አብዛኛውን ጊዜ በክረምት መግቢያ ወቅት 
ይከሰታል

 ˃ ከታመመ ዶሮ ወደ ጤነኛ ዶሮ በቀጥታ፣

የበሽታው መከላከያ ዘዴ፡- 

 ˃ የተጠናከረ የስነህይዎት ደህንነት ስርአት 
መዘረጋት

 ˃ ክትባት ለጫጩቶች ከሁለት ሳምንታቸው 
ጀምሮ በአይን ጠብታ፣ ከውሃ/ከመኖ ጋር፣ 
በመርፌ መስጠት

የፈንግል (ኒው ካስል) በሽታ ምልክቶች

 ˃ መቆም አለመቻልና መሽመድመድ

 ˃ ትክክለኛ ያልሆነ አቋቋም

 ˃ ሽባ መሆን

 ˃ አረንጓዴ ተቅማጥ

 ˃ አንገት ማጠማዘዝ

 ˃ በአይን ዙሪያ ደም መፍሠሥና እብጠት

 ˃ የመተንፈስ ችግር

 ˃ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የዶሮ ሞት

 ˃ የአይን ማበጥና መቅላት

 ˃ የከክኒ ማበጥና መቅላት

የፈንግል በሽታ የሚያስከትለው ጉዳት

 ˃ ከ50- 100% የደሮ ሞት

 ˃ የእንቁላል ምርት መቀነስ

12

 12 የዶሮ የፈንግል በሽታ መነሻና መተላለፊያ መንገዶች

የዶሮ የፈንግል በሽታ መነሻና መተላለፊያ 
መንገዶች

 ˃ የዶሮ ፈንግል በሽታ መንስኤ በቫይረስ ነው

 ˃ አብዛኛውን ጊዜ በክረምት መግቢያ ወቅት 
ይከሰታል

 ˃ ከታመመ ዶሮ ወደ ጤነኛ ዶሮ በቀጥታ፣

የበሽታው መከላከያ ዘዴ፡- 

 ˃ የተጠናከረ የስነህይዎት ደህንነት ስርአት 
መዘረጋት

 ˃ ክትባት ለጫጩቶች ከሁለት ሳምንታቸው 
ጀምሮ በአይን ጠብታ፣ ከውሃ/ከመኖ ጋር፣ 
በመርፌ መስጠት

የፈንግል (ኒው ካስል) በሽታ ምልክቶች

 ˃ መቆም አለመቻልና መሽመድመድ

 ˃ ትክክለኛ ያልሆነ አቋቋም

 ˃ ሽባ መሆን

 ˃ አረንጓዴ ተቅማጥ

 ˃ አንገት ማጠማዘዝ

 ˃ በአይን ዙሪያ ደም መፍሠሥና እብጠት

 ˃ የመተንፈስ ችግር

 ˃ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የዶሮ ሞት

 ˃ የአይን ማበጥና መቅላት

 ˃ የከክኒ ማበጥና መቅላት

የፈንግል በሽታ የሚያስከትለው ጉዳት

 ˃ ከ50- 100% የደሮ ሞት

 ˃ የእንቁላል ምርት መቀነስ
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