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  1
የሮደስ ሳር ማሳ አዘገጃጀትና አዘራር

የሮደስ ሳር ዘር የሚዘራበት ማሳ በደንብ ለስልሶ በእርሻ ሲዘጋጅ

 ˃ ማሳውን ለተከላ በደንብ ለማዘጋጀት ከዘር በፊት ሁለት ወይም ሶስት ጊዜ አለስልሶ ማረስ ያስፈልጋል

 ˃ የሮደስ ሳር ዘሮች ጥቃቅን ስለሆኑ የመዝሪያ ቦታው ልክ እንደ ጤፍና ዳጉሳ መሬት በደንብ ለስልሶ መዘጋጀት 
አለበት

 ˃ በዝናብ የሚበቅል ከሆነ ዋናው የዝናብ ወቅት እንደጀመረ አፈሩ በቂ እርጥበት ሲኖረው መዘራት አለበት (ይህም 
በሰኔ መጀመሪያ ሊካሄድ ይችላል)

 ˃ የሚያስፈልገው የዘር መጠን ከ10-15 ኪ/ግ በሄክታር ነው

 ˃ የሮደስ ሳር ዘር ከመዘራቱ በፊት አፈሩ መለስለስና በእንስሳት ኮቴ ወይም በዛፍ ቅርንጫፍ የተወሰነ መጠቅጠቅ 
አለበት

 ˃ ከዚያ በኋላ የሳር ዘሩ ከደረቅና ደቃቅ አፈር ወይም አሸዋ ጋር ተቀላቅሎ በመስመር ወይም በብተና ከ2 ሳሜ 
ባልበለጠ ጥልቀት ይዘራል 

 ˃ በላዩ ላይ እንስሳትን በመንዳት ወይም የዛፍ ቅርንጫፍ በመጠቀም በስሱ በአፈር ይሸፈናል

 ˃ ቀደም ሲል የለሙ የሮደስ ሳር ተክሎችን በመለያየት መትከልም አንዱ የማልሚያ ዘዴ ነው

 ˃ መሬቱ ያልዳበረ ከሆነ በዘር ጊዜ 1 ኩንታል ኤን ፒ ኤስ ማዳበሪያ፣ ከዘር በኋላ ደግሞ 50 ኪግ ዩሪያ ማዳበረሪያ 
በሄ/ር መተቀም ያስፈልጋል

 ˃ የሮደስ ሳር መኖ በታጨደ ቁጥር 50 ኪግ ዩሪያ ማዳበሪያ ለሄ/ር መጨመር አለበት

 ˃ ከተገኜ ደግሞ ከ50-100 ኩ/ል ተብላልቶ የተዘጋጀ ፍግ ለሄ/ር በመጠቀም ማዳበሪያ አለመጠቀም ይቻላል
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  2   የሮደስ ሳር ተክል ባህሪያት

የሮደስ ሳር ተክል ሲያብብ ይህን ይመስላል

የሮደስ ሳር ተክል ሲያብብ ይህን ይመስላል

 ˃ ብዙ የቅጠል ምርት የሚሰጥና ለእንስሳት ለመመገብ የሚመች ነው

 ˃ አንድ ጊዜ ከለማ ለብዙ አመታት ሳይደርቅ ምርት እየሰጠ ይቆያል

 ˃ ለእንስሳቱ ጥሩ አልሚ ንጥረነገሮች አሉት

 ˃ ከመኖነት በተጨማሪ በእርከኖች ላይ ብናለማው የጎርፍ ጉዳቶችን ለመከላከልም ያገለግላል

 ˃ ተክሉን ለማልማት የሚያስችሉ ዘሮችን ያፈራል

 ˃ የሮደስ ሳር የሚመገቡ እንስሳት ሆዳቸው አይነፋም

 ˃ በሽታን የመቋቋም ችሎታው ከፍተኛ ነው

 ˃ በእርጥቡ ወይም በድርቆሽ መልኩ ተዘጋጅቶ ለእንስሳት መመገብ ይቻላል

 ˃ ይህ የመኖ ሳር መጠነኛ ድርቅን፣ ጨዋማ አፈርንና በደንብ ከለማ በኋላ የእሳት ቃጠሎን መቋቋም 
ይችላል

 ˃ ነገር ግን በጣም አሲዳማ የሆነ አፈርን፣ ረግረጋማ መሬትንና ጥላማ ሁኔታዎችን ለመቋቋም ይቸገራል።
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  3  የሮደስ ሳርን የተክል እንዲሁም የዘር ምርት 
መሰብሰብ

የሮደስ ሳርን የተክል እንዲሁም የዘር ምርት መሰብሰብ

 ˃ ከፍተኛ መጠንና ጥራት ያለው መኖ ለማግኘት ይህ ተክል ግማሹ እንዳበበ መሰብሰብ ይኖርበታል

 ˃ ውርጭ በሚያጠቃቸው አካባቢዎች መኖው ውርጩ ከመጀመሩ በፊት መሰብሰብ አለበት

 ˃ ሳሩ በመስኖ የሚለማ ከሆነ በየወሩ መታጨድ ይችላል

 ˃ የሮደስ ሳር መኖ ከተዘራ ከ4-6 ወር ሲሆነው እንስሳቱን በማስጋጥ መመገብ ይቻላል

 ˃ ነገር ግን ከመጠን በላይ ተግጦ እንዳይጎዳ አጭዶ መመገብ ተመራጭነት አለው

 ˃ ሳሩ በታጨደ ቁጥር በማሳው ላይ ዩሪያ ማዳበሪያ መጨመር አለበት (መጠኑ 100 ኪግ ለሄክታር)

 ˃ ሮደስ ሳሩ ዘር ለማባዛት የሚለማ ከሆነ ተክሉ ሙሉ በሙሉ ካበበ በኋላ ከ3-5 ሳምንት ቆይቶ 
መታጨድ አለበት

 ˃ ከታጨደ በኋላ እስከ 3 ቀን ድረስ በጥላ ስር አቆይቶ በቀላሉ ራሱን በማሸት ወይም በማራገፍ በንጹህ 
ቦታ ላይ ዘሩን መለየት ይቻላል

 ˃ ዘሩ ከተለየ በኋላ አበጥሮ ማጣራትና በደንብ በጥላ ስር ማድረቅ ያስፈልጋል

 ˃ ዘሩ በንጹህ፣ በቀዝቃዛና በደረቅ ቦታ በከረጢት ወይም አስተማማኝ በሆነ ሌላ መያዣ መቀመጥ 
አለበት
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የሮደስ ሳር መኖ በማሳ ዳር መልማት ይችላል

የሮደስ ሳር መኖ በጓሮ ዙሪያ እንደዚህ ይለማል

የሮደስ ሳር ምርታማነት

 ˃ በቀዝቃዛ አካባቢዎች የዝናብ ውኃን በመጠቀም ከ80 - 120 ኩንታል የመኖ ሳር በሄክታር በአመት፣

 ˃ በደረቅ አካባቢዎች ደግሞ የዝናብ ውኃን በመጠቀም እስከ 180 ክንታል የመኖ ሳር በሄክታር 
በአመት፣

 ˃ በመስኖ የሚለማ ከሆነ 455 ኩንታል የመኖ ሳር በሄክታር በአመት፣

 ˃ በደንብ የለማ ሮደስ ሳር እስከ 250 ኪግ ዘር በሄክታር ማምረት ይቻላል

የሮደስ ሳር ምርታማነት


