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መግቢያ

መግቢያ

ቀደም ሲል ስልጠናን እና የአቅም ግንባታ ተግባራትን ያለልዩነት ለሁሉም አርሶ 

አደሮች ተደራሽ ለማድረግ በጀምላ ይከናወኑ እንደነበር ይታወሳል። ይህ አይነት 

የተለመደ አሰራር የስልጠና ፍላጎትን ከተሳታፊ አርሶአደሮች ክፍተት ለይቶ ለመፍታት 

በማለም መነሻ ያላደረገ እንደመሆኑ በስራቸው ላይ ሊያስገኝ የሚችለው ውጤትም 

ሆነ ያለውን የአቅም ችግር በመፍታት በኩል ውስንነት ያለበት ይሆናል። ስልጠና 

ለመስጠት የሚታዩ ክፍተቶችን እና ችግርን በለየ ፍላጎትን መሰረት አድርጎ ካልተሰጠ 

በተቋሙ ወይም በህብረተሰቡ ዘንድ ለውጥ ሊያመጣ አይችልም። በመሆኑም 

ክፍተትን ለይቶ ለመሙላት ባለመ መንገድ የስልጠና ቁሳቁሶችን ቀድሞ በማዘጋጀት 

ስልጠናውን የተሟላ ማድረጉ አስፈላጊ ነው።

የሲ.ዲ.ኤስ.ኤፍ. ፕሮግራም ይህንን የስልጠና አተገባበር አስመልክቶ አዲስ እና 

የተሻለ አሰራር በሚከተሉት መንገዶች ተዘርግቷል፡-

�� በባለድርሻ አካላት የጋራ መድረኮችን በማዘጋጀት አዳዲስ ቴክኖሎጅዎችን 

እና አሰራሮችን ለይቶ ማቅረብ

�� የተመረጡ አዳዲስ ቴክኖሎጅዎችን እና አሰራሮችን ለመተግበር የማያስችሉ 

ወሳኝ ችግሮችን መለየት

�� ለተመረጡት ለእያንዳንዳቸው ቴክኖሎጅዎች እና አሰራሮች ችግር ፈች 

የመተግበሪያ ጥንቅሮችን ማዘጋጀት

�� በእያንዳንዱ ጥንቅር ለተሳታፊ ግለሰቦች ወይም ቡድኖች ግቦችን ለይቶ 

ማስቀመጥ

�� ለተመረጡ ተሳታፊዎች የኤክስቴንሽን ማስፈጸሚያ የማሰልጠኛ ቁሶችን 

ለባለሙያዎች ቡድን፣ ለልማት ጣቢያ ሰራተኛው እና ለተሳታፊ አርሶ 

አደሮች ማደራጀት የሚሉት ወሳኝ ተግባሮች ናቸው

በመጨረሻም የሮደስ ሳር ልማትን በስፋት ማስተግበርን በማስፋት ስራ ጥንቅር 

ተዘጋጅቶለት ወደትግበራ እንዲገባ በባለድርሻ አካላት ውይይት የጋራ እሳቤ 



ኤጂፒ 2 ሲዲኤስፍ
ለቀበሌ ልማት ጣቢያ ሰራተኞች የሮደስ ሳር ማሳ አዘገጃጀትና አዘራር የሥልጠና ማኑዋል ፣ ሰኔ 2011

2

ተወስዶ ቴክኒኩን የሚመሩ የባለሙያዎች ቡድን ተቋቁሟል። በመሆኑም የጥንቅሩ 

ማሰልጠኛ ማኑዋል ተዘጋጅቶ ለሚመለከተው የፈጻሚ እና አስፈጻሚ አካላት 

እንዲደርስ ያስፈልጋል። በመሆኑም ይህ የማስፈጸሚያ ጥንቅር ኤክስቴንሽን ማኑዋል 

በባለሙያዎች ቡድን ተደራጅቶ በክልል እና በፌደራል ደረጃ ተገምግሞ ለልማት 

ጣቢያ ባለሙያዎች ተዘጋጅቷል።

ይህ የባለሙያዎች ቡድን በ CASCAPE የተዘጋጁትን ጨምሮ የተለያዩ የሮደስ 

ሳር አመራረት ማጣቀሻዎችን ተጠቅሞ እና የአሰራር ስልቶችን አካቶ ይህንን 

የሮደስ ሳር ልማት አመራረት ጥንቅር አዘጋጅቷል። ይህ የጥንቅር አሰራር ማኑዋል 

በዋናነት የሚከተሉትን ርእሰ ጉዳዮች ያካተተ ሲሆን፡ የሮደስ ሳር በእንስሳት እርባታ 

ያለው ጠቀሜታ፣ ስራውን ለመተግበር የሚቻልባቸው አካባቢዎች እና ስነምህዳር፣ 

የሮደስ ሳርን ማምረት አስፈላጊነት፣ የሮደስ ሳርን ለማምረት የሚያስችሉ ስልቶች፣ 

የሮደስ ሳር ዓመራረት፣ ምርታማነት፣ የንጥረነገር ጠቀሜታው እና አጠቃቀሙ፣ 

የሮደስ ሳር ልማት ዘላቂነት፣ ከስነምገባ ከጾታዊ ተዋጽኦ እና ከአካባቢ ደህንነት ጋር 

ያለው ተዛምዶ እንዲሁም የመኖ እና የዘር ምርቱን ከገበያ ጋር ስለሚኖረው ትስስር 

ለማካተት ጥረት ተደርጓል።
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ምዕራፍ 1፡ የሮደስ ሳር ለእንስሳት ሃብት ልማቱ ያለው 
ጠቀሜታ

የሥልጠናው ዓላማ፡-

ሠልጣኞች ይህን ምእራፍ ካጠናቀቁ በኃላ፤

�� አገር አቀፋዊና ክልላዊ የእንስሳት ሃብት ልማት አቅሞችንና 

እንቅፋቶችን ይረዳሉ፣

�� ሮደስ ሳር በእንስሳት ሀብት ልማቱ ላይ የሚኖረውን ጠቀሜታ 
ማብራራት ይችላሉ።

እንደ ማእከላዊ ስታስቲክስ 2009ዓም መረጃ ኢትዮጵያ 56.7 ሚሊዮን የቀንድ 

ከብት፣ 29.8ሚሊዮን በጎች፣ 29.1 ሚሊዮን ፍየሎች ባለቤት በመሆን በአፍሪካ 

ከፍተኛውን የእንስሳት ቁጥር የያዘች ሃገር ናት። ከዚህም ውስጥ የአማራ ክልል 15.5 

ሚሊዮን የቀንድከብት፣ 9.79ሚሊዮን በጎች፣ 6.08 ሚሊዮን ፍየሎች ድርሻ 

እንዳለው መረጃው ይጠቁማል። እንደ ኢጋድ 2004ዓም (የምስራቅ አፍሪካ የጋራ 

በይነ መንግስታት) የእንስሳት ፖሊሲ ማነቃቂያ መረጃ መሰረት ኢትዮጵያ በእንስሳት 

ሃብቷ ከጠቅላላው ኢኮኖሚ ያለው አስተዋጽኦ 46%ነው። በተመሳሳይ የአማራ ክልል 

ከጠቅላላው የግብርና ኢኮኖሚ ያለው አስተዋጽኦ 33-35%እንዲሁም ከሃገሪቱ 

ጠቅላላ ኢኮኖሚ ያለው አስተዋጽኦ 15-20% እንደሆነ የእ/ሃ/ል/ማስ/ኤጀንሲ 

የ2010 ሪፖርት ያስረዳል።

በሃገራችን ኢትዮጵያም ሆነ በአማራ ክልል የእንስሳት ምርታማነት እጅግ አነስተኛ 

ነው። ለዚህም በርካታ ችግሮችን መጥቀስ የሚቻል ቢሆንም በዋናነት የሃገር በቀሎቹ 

እርባታ እንስሳት ዝርያ ምርታማ አለመሆን፣ የመኖ አቅርቦት እና ጥራት መጓደል፣ 

የእንስሳት በሽታ እና ጥገኞች መስፋፋት፣ የእንስሳት ኤክስቴንሽን ስራው ደካማ 
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መሆን፣ የመሰረተ ልማት አለመስፋፋት እና ሌሎችም ተጠቃሽ ናቸው። ይሁን 

እና ከእነዚህ ችግሮች ውስጥ የመኖ አቅርቦት እና ጥራት መጓደል ትልቁን ድርሻ 

ይወስዳል።በመሆኑም ይህንን ይህንን የመኖ እጥረት ለመቀነስ እና ብሎም ለመፍታት 

እንዲቻል የማስተግበሪያ ማኑዋል ማዘጋጀቱ አስፈላጊ ሁኖ ተገኝቷል።

በክልሉ የተፈጥሮ ግጦሽ እና የሰብል ተረፈ ምርቶች ዋነኛ የመኖ መገኛ ምንጮች 

ናቸው። ከተፈጥሮ ግጦሽ የሚገኘው መኖ በተለያዩ ምክኒያቶች በከፍተኛ ሁኔታ 

እየቀነሰ የመጣ ሲሆን በዋናነት ከመጠን በላይ ማስጋጥ፣ የመሬት መራቆት እና 

ሌሎችም ምክኒያቶች ይጠቀሳሉ። በተመሳሳይ ከሰብል ተረፈ ምርት የሚገኘው መኖ 

የንጥረ ነገር ይዘቱ ዝቅተኛ በመሆኑ ለእንስሳቱ የሚያስገኘው ጥቅም አነስተኛ ነው። 

በበጋ ወቅት ከግጦሽ መሬት የሚገኘው መኖ የጥራት ደረጃው ዝቅተኛ ነው። በተለይ 

እነዚህ የመኖ መገኛ ምንጮች የገንቢ እና የሃይል ሰጭ ንጥረነገር ይዘታቸው እጅጉን 

ውስንነት ያለበት ነው። በዚህም ምክኒያት በክልሉ የእንስሳት ምራታማነት እና የርቢ 

ብቃታቸው ዝቅተኛ እንዲሆን አድርጎታል። በመሆኑም እነዚህ የመኖ ምንጮች 

በስልታዊ የምጥን መኖ ድጎማ እና በተሸሻሉ የመኖ ዝርያዎች የማምረት አሰራር 

ሊታገዙ ይገባል። የሮደስ ሳር ከተሻሻሉ ሰንባች የመኖ ዝርያዎች ውስጥ አንዱ ሲሆን 

በማሳ እና በጓሮ አካባቢ በማልማት በአርሶ አደሩ ዘንድ ለውጤት የሚበቃ እና እየበቃ 

ያለ ውጤታማ ዝርያ ነው።

የአማራ ክልል አመታዊ የመኖ አቅርቦት እና የእንስሳት ፍላጎት ስሌት 2007/2008 

ዓም የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ ጥናት ውጤት መሰረት 26%የመኖ ፍላጎት 

ክፍተት መኖሩን ያመላክታል። ይህም ክልሉ ያሉትን እንስሳት ለመመገብ የሚያስችል 

መኖ በጥራትም ሆነ በብዛት አለመኖሩን የሚያሳይ ነው። የሮደስ ሳር ሰንባች የመኖ 

እጽዋት ከሚባሉት ውስጥ የሚመደብ ሲሆን ለአጭር እና ለረዥም አመታት በመኖ 

ምንጭነት ሊያገለግል የሚችል ዝርያ ነው። በተመሳሳይ ባለው የስር መስፋፋት የአፈር 

መሸርሸርን ሊገታ የሚችል ነው። የተትረፈረፈ የመኖ ምርት ሊገኝ በሚችልበት 

የክረምት ወቅትም በአበባነቱ ታጭዶ፣ ተሰብስቦ እና በአግባቡ ተከማችቶ በድርቆሽ 

መልክ በማስቀመጥ ለረዥሙ የበጋ ወቅት የእንስሳት ምገባ ሊውል የሚችል ነው።
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የሮደስ ሳር ዋናዋና ጥቅሞች
�� የተበይነት ብቃቱ እና የቅጠላማነት ባህሪው ከፍተኛ መሆኑ

�� የአፈር ክለትን ለመከላከል የሚያስችል ሽፋን ለመፍጠር ቀላል መሆኑ እና 

ተስፋፊ ስሮች መኖሩ

�� በችግኝ/በግንጣይ የመባዛት ችሎታው ከፍተኛ መሆኑ

�� የሆድ መነፋት ችግር የማያስከትል መሆኑ

�� በሽታን የመቋቋም ችሎታው ከፍተኛ መሆኑ

�� ከሌሎች የመኖ ዝርያዎች ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ዘር ሊመረትበት መቻሉ

�� ጥራት ያለው ድርቆሽ ምርት ለማምረት የሚያስችል ተፈጥሮአዊ ባህሪ 

ያለው መሆኑ

�� የውሃ ብዛትን የመቋቋም ብቃቱ ከፍተኛ መሆኑ ዋናዎቹ ናቸው

የሮደስ ሳር ተመራጭ ባህሪያት

ሀ/ ለእንስሳት መኖነት ሲውል፤

የሮደስ ሳርን በማምረት ከፍተኛ የእንስሳት መኖ ማግኘት የሚቻል ሲሆን ይህም 

የእንስሳቱን ምርት እና ምርታማነት በከፍተኛ መጠን ያሻሽላል። የሮደስ ሳርን 

ለእንስሳት መኖነት በማምረት የእንስሳትን ምርት ማሻሻል ይቻላል። ይህም 

የቤተሰቡን ገቢ በማሳደግ እና የወተት እና የስጋ ምርትን ከፍ በማድረግ 

ለገበያ ያለውን አቅርቦት ያሳድጋል። የሮደስ ሳርን በማምረት ከአካባቢ 

ያልተሻሻሉ መኖ ዝርያዎች በበለጠ ጥራት እና ብዛት ያለው መኖ ለማምረት 

ያስችላል። ይህም የሚያስገኘው የድርቆ መኖ መጠን፣ ፈጣን የእድገት ያለው 

መሆኑ፣ በእንስሳቱ ያለው ተመራጭነት/ተበይነት ብቃቱ እንዲሁም ድርቅን 

እና በሽታን የመቋቋም ብቃቱ አርሶ አደሮች ከአካባቢ ዝርያዎች በእጅጉ 

ይመርጡታል። የሮደስ ሳር የእንስሳቱን የመኖ ፍላጎት በማሟላት በአርሶ 

አደሮች ዘንድ ለእንስሳቶቻቸው ተመራጭ እንዲሆን አድርጎታል። ይህ ሳር 
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በውስጡ የያዛቸው የንጥረ ነገሮች ብዛት እና ስብጥር በተለይ የሃይል ሰጭ 

ንጥረነገር ይዘቱ ከፍተኛ በመሆኑ እንስሳቱን ምርታማ እና ጤናቸው የተጠበቀ 

እንዲሆን በማድረግ ድርሻው ከፍተኛ ነው።

ለ/ ለዘር ማምረት ተግባር ሲውል፤

በክልላችን በርካታ አርሶአደሮች የሮደስ ሳርን አምርቶ ለመኖነት ከመጠቀም 

ባሻገር ዘሩን በማምረት እና ለገበያ አቅርቦ ገቢ በማግኘት በኩል ካለፉት 

አራት አመታት ወዲህ በስፋት እየተለመደ የመጣ ተግባር ነው። ይህ አሰራር 

በአመት ውስጥ ከአንድ እስከ ሁለት ጊዜ መኖውን በማጨድ ካሰባሰበ በኋላ 

ለዘር ማምረቻነት ማሳውን እየተቆጣጠሩ እና እየተንከባከቡ እንዲቆይ 

ይደረጋል። ይህም የአጨዳ ተግባር የሮደስ ሳሩ በእኩል የእድገት ደረጃ ላይ 

እንዲገኝ ከማድረጉ በተጨማሪ በተመሳሳይ የዘር ማምረቻ ወቅት እንዲመረት 

ያደርገዋል።ከአጨዳው ተግባር በኋላ ሳሩ በሙሉ አበባነት እስኪደርስብሎም 

ፍሬ እስኪይዝ መንከባከብ ያስፈልጋል። በቀጣይ የዘር ማምረቻውን የላይኛውን 

የእጽዋቱን ክፍል በማጨድ አድርቆ እና በጥንቃቄ ወቅቶ ዘሩን እያመረቱ 

ለገበያ እንዲቀርብ ይደረጋል። በዚህ አሰራር በክልሉ በስፋት የመኖ ዘርን እና 

መኖን በጥምረት በማምረት በርካታ አርሶ አደሮች ተጠቃሚ እየሆኑ ይገኛል። 

በአጠቃላይ ተሳታፊ የሆኑ አርሶ አደሮች ከሮደስ ሳር ሁለቱንም ምርት (መኖ 

እና የመኖ ዘር)በማምረት ከዘር ሽያጭ እና መኖን አምርቶ ለእንስሳቱ 

በመመገብ የእንስሳትን የወተት እና የስጋ ምርታማነትን አሳድገው ለገበያ 

በማቅረብ አጓጊ የሆነ ገቢ ሊያገኙበት እንዳስቻላቸው በርካታ ተጠቃሚዎች 

ያረጋገጡት ተግባር ነው። ይህ ተግባር በወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ አሰራር 

ውስጥ ተካቶ ለመፈጸምም ሰፊ የሆነ እድል መኖሩን አረጋግጧል።

ሐ/ የወተት እና የስጋ ምርትን በመጨመር በኩል

የሮደስ ሳርን ማልማት የእንስሳት መኖ ምርትን በከፍተኛ ደረጃ ለማሳደግም 

ሆነ የእንስሳቱን ምርት እና ምርታማነት ለመጨመር ያለው ድርሻ እጅግ የላቀ 

ነው። ለመኖነት የሮደስ ሳርን ስናመርት የእንስሳቱን ምርታማነት በቀጥታ 
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ምዕራፍ 1፡ የሮደስ ሳር ለእንስሳት ሃብት ልማቱ ያለው ጠቀሜታ

7

ማሳደግ ያስችላል። ይህ ደግሞ የእያንዳንዱን ተሳታፊ ከእንስሳቱ የሚያገኘውን 

ገቢ በማሳደግ እና የስጋ እና የወተት አቅርቦትን በማሻሻል ለቤተሰቡ አባላት 

የምግብ አቅርቦትን በጥራት እና በመጠን ያሳድጋል። በመሆኑም አርሶ 

አደሮች የሮደስ ሳርን በማምረት ከእንስሳቶቻቸው የላቀ የወተት እና የስጋ 

ምርት ተጠቃሚ ሊሆኑ ይገባል።
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ምዕራፍ 2: ለሮዳስ ሳር አመራር ተስማሚ የሆኑ 
ቦታዎችና ሥነ ምህዳሮች

የሥልጠናው ዓላማ፡-

ሠልጣኞች ይህን ምእራፍ ካጠናቀቁ በኃላ፤

�� ሮዳስ ሳፈርን ለማረት ምቹ ቦታዎችን እና ሥነ ምህዳሮችን 

የመምረጫ መስፈርቶችን መዘርዘር ይችላል።
 

የሮዳስ ሳር ለብዙ አመታት የሚቆጠይ (ሳንባችን) የሳር ዝርያ ሲሆን ሰፋ ባለአየር 
ንብረት እና የአፈር ዓይነት ይቀበላል። ከሮዳስ ሳር ብዙ ምርት ለማግኘት ተስማሚ ስነ 
ምህዳር መምረጥ ወሳኝ ነው። የአከባቢው ከባህር ወለል በላይ ያለው ከፍተኛ ዝናብ 
መጠን እና አፈሩ ዓይነት በጥንቃቄ መታየት አለበት። ለሮዳስ ሳር ምርት ጠሚመረጡ 
ቦታዎች ከፍተኛ ቦታች ሆነው፣ በከፍታቸው ከ1400 እስከ 2400 ሜትር መሆን 
አለበት። አመታዊ የዝናብ መጠኑ ከ600 ሚ.ሜ በላይ መሆነ አለበት። የመስኖ ውሃ 
ባለበት አከባቢ፣ ሮዳስ ሳር ዓመቱን ሙሉ ሳር ምርት ማሀ,ግኘት ይችላል። ለሮዳስ ሳር 
ሚመረጠው አፈር የተንጣፈፈ እና ለምነቱ መካከለኛ ወይም ከፍተኛ መሆን አለበት። 
የሮዳስ ሳር መጠነኛ ድርቅን እና ጨዋማነትን ይቋቋማል። ነገር ግን፣ የሮዳስ ሳር በጣም 
አሲዳማ አፈር እና ውሃ የሚያቁር ቦታ አይስማማውም። የሮዳስ ሳር በደንብ ካደገ በኋላ 
እሳትን ይቋቋማል። በአጠቃላይ የሮዳስ ሳር ጥላማ በኖታን የመቋቋም አቅሙ ዝቅተኛ 
ነው።

የሮዳስ ሳርን ስናስፋፋ ከስነ ምህዳር በተጨማሪ፣ ህዝብ ጥግግቱን እና የገበያን ሁኔታ 
ማየት አለብን። የሮዳስ ሳር የህዝብ እና የእንስሳ ጥግግቱን ከፍተኛ በሆነበት አካባቢ 
ተመራጭ ነው። በኢነዚህ አከባቢዎች የወለል የግጦሽ ቦታ እጥረት ለሚኖር እና ከብቶች 
አስሮ የመመገብ ልምድ ስለሚኖር ነው። በተጨማሪም፣ የሮዳስ ሳር በሚስፋፋበት 
አከባቢ የግብርና ባለሙያዎች የተሸሻሉ እንስሳት ዝርያዎች እና ጉልበት መኖሩን 
ማረጋገጥ አለባቸው።



ምዕራፍ 3: ለሮዳስ ሳር ስርፀት የሚያስፈልጉ ሁኔታዎች

9ኤጂፒ 2 ሲዲኤስፍ
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ምዕራፍ 3: ለሮዳስ ሳር ስርፀት የሚያስፈልጉ ሁኔታዎች

የሥልጠናው ዓላማ፡-

ሠልጣኞች ይህን ምእራፍ ካጠናቀቁ በኃላ፤

�� ለሮዳስ ሳርስርፀ የሚያግዙ ሁኔታዎችን መግለጸረ ይችላሉ
 

የተሸሻሉ የመኖ ዕፅዋት በአነስተኛ አርሶ አደሮች ጥቅም ላይ እንይውሉ የሚያደርጉ የተለያ 
ምክንያቶች የተሸሻሉ የመኖ ዕፅዋት አነስተኛ አርሶ አደሪች ጥቅም ላይ እንዳየርውሉ 
የሚያደርጉ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። እነደ ካስኬፕ ፕሮጀክት ጥናት (እ.ኤ.አ 
2013) የተሸሻሉ ቴክኖሎጂዎች ስርፀት በወረዳዎች መካከል ልዩነት አለ። በዚህ ጥናት 
መሰረት፣ በተሸሻሉ የመኖ ዕፅዋት ስርፀት ላይ በደራ እና በደቡብ አቸፈር ወረዳዎች 
መካከል ልዩነት አለ። ነገር ግን ከደራ ተነስተን ወደ ቡሬ ወረዳ ስንሄድ የተሸሻሉ የመኖ 
ዕጽዋትስርጸት ይጨምራል።

በተጨማሪም፣ የአርሲ አደሩ የት/ት ደረጃ በተሸሻሉ የመኖ ዕፅዋት ስርፀት ላይ ቀጥተኛ 
እና ጉልህ አስተዋፅኦ አለው። የተሸሻሉ የመኖ ዕፅዋት ስርፀት ካልተማሩ አርሶ አደሮች 
ይልቅ በተማሩት አርሶ አደሮች ላይ በጉልህ ይጨምራል።

ከመስክ ቀን ከአርሶ አደሮች ውይይት በተገነ መረጃ መሰረት አብዛቦቹ አርሶ አደሮች 
በማሳቸው የሮዳስ ሳርን ለማምረት ደስተኞች ናቸው። ይህ የሆነበት በሚከተሉት ምጅንያቶች 
ነው። የሮዳስ ሳር ከአገር በቀል ዝርያዎች ጋር ሲወዳደር በትንሽ ማሳ ብዙ የሳር ምርት 
ይሰጣል። የሮዳስ ሳር በከብቶች ተበይነቱ ጥሩ እና በብዙ አካባቢዎች መላመድ የሚችል 
ነው። እንዲሁም ጥቂት አርሶ አደሮች የሮዳስ ሳር ዘር በማምረት እና ገበያ ላ በመሸጥ 
ገቢያዋቸውን ማሳደግ ይችላል። በእነዚህ ምክንያቶች ሮዳስ ሳር ከሌሎች የተሸሻሉ የመኖ 
ሳሮች በተለየ፣ በደ/አቸፈር፣ በቡሬ እና በጃቢ ጠህናን ወረዳዎች በሚገኙ አነስተኛ አርሶ 

አደሮች ዘንድ ተመራጭነት ያለው ጠሳር አይነት ነው።
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የሥልጠናው ዓላማ፡-

ሠልጣኞች ይህን ምእራፍ ካጠናቀቁ በኃላ፤

�� ለሮዳስ ሳር ልማት የተፈቀዱት ስልቶች ለይተቅ ማዎች ችላሉ።
 

በተለያዩ የእንስሳት እርባታ ተግባራት ውስጥ መኖን በበቂ መጠን እና ጥራት በማቅረብ 

የእንስሳቱን የአካል እና የምርት መጠበቂያ መኖ ፍላጎት ማሟላት የላቀውን የበጀትም 

ሆነ የስራ ድርሻ ይይዛል። የመኖ አቅርቦት ችግር ባለበት የእንስሳት እርባታ ተግባር 

የተለያዩ የመኖ ማልሚያ ስልቶችን ተጠቅሞ አቅርቦቱን ማሻሻል የማይታለፍ ተግባር 

ይሆናል። የማልሚያ ስልቶችን ለመምረጥ የሚያስችሉ ቅድመ ሁኔታዎችን በማጤን 

የተለያዩ ተሳታፊ አርሶ አደሮች የተለያዩ ስልቶችን ተጠቅመው ሊያለሙ ይችላሉ። 

በዋናነት የሚያለማው አርሶ አደር ሊያገኘው የሚችለው የመሬት አይነት፣ መጠን እና 

አቀማመጥ፣ የማልማት አቅሙ እንዲሁም በአካባቢው የተለመደ ወይም ሊለመድ 

የሚችል የማልሚያ ስልት መሆኑ በቅድመ ሁኔታነት ሊገመገሙ ይገባል።በዚህም 

የተለያዩ የማልሚያ ስልቶችን ተጠቅሞ የሮደስ ሳርን ማልማት ይቻላል። እነሱም በጓሮ 

እና በጓሮ ዙሪያ መኖ ማልማት፣ በቋሚ የመኖ/የግጦሽ ቦታዎች ላይ መኖ ማልማት፣ 

የድብልቅ መኖ ልማት እና ከእንስሳት ንክኪ በተከለሉ ቦታዎች ላይመኖ ማልማት 

ናቸው።

የሮደስ ሳር የማልሚያ ስልቶች

የሮደስ ሳርን ለማልማት ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ስልቶች በዋነኛነት 
የሚከተሉት ናቸው።
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1. በጓሮ እና በጓሮ ዙሪያ መኖ ማልማት፣

2. በቋሚ የመኖ/የግጦሽ ቦታዎች ላይ መኖ ማልማት፣

3. የድብልቅ መኖ ልማት እና

4. ከእንስሳት ንክኪ በተከለሉ ቦታዎች ላይ መኖ የማልማት ስልቶች ናቸው

4.1. በጓሮ ዙሪያ መኖ ማልማት

በጓሮ ዙሪያ መኖ የማልማት ስልት በጓሮ አካባቢ የሚገኝን መሬት እንዲሁም የጓሮውን 

ዙሪያ ተከትሎ እራሱን አስችሎ ወይም በአጥር መልክ የተለያዩ የመኖ ዝርያዎችን 

ልናለማበት የሚያስችሉንን አሰራሮች

በዚህ አሰራር ሊሸፈን የሚችለው የጓሮ መሬት የተሻለ የለምነት ይዘት ያለው 

እንደመሆኑ ሮደስ ሳርን ጨምሮ የንጥረነገር ይዘታቸው እና ምርታማነታቸው የተሻሻሉ 

የመኖ ዝርያዎችን አልምተን የተበይነት እና የንጥረ ነገር ይዘታቸው ዝቅተኛ ለሆኑ 

እንደ ሰብል ተረፈ ምርት ላሉ አሰራማመኖዋችበማካካሻነት ለማድለብ እና ለወተት 

ሃብት ለሚውሉ እንስሳት ጥቅም ላይ ይውላል። ይህ ተግባር በውስን የጓሮ መሬትም 

ላይ ቢሆን እንኳ ሊከናወን የሚችል ሲሆን በአነስተኛ መሬት ከፍተኛ የመኖ ምርት 

ሊያስገኝ የሚያስችልአሰራር ነው።

ይህ የአሰራር ስልት ቀላል እና በበርካታ አካባቢዎች በስፋት እየተለመደ የመጣ 

ተግባር ሁኗል። ሮደስ ሳርን ጨምሮ በርካታ የሳር ዝርያዎች ማለትም የዝሆኔ 

ሳር፣ የላም አተር፣ ትሪሉሰርን፣ ፋላሪስ እና የሲናር ዝርያዎችን በጓሮ በማልማት 

ለመጠቀም የዘር መጠናቸው በሄክታር ሮደስ10-15ኪግ፣የዝሆኔ ሳር20000 

ቁርጥራጭ(1ሜ በ0.5ሳ.ሜ ርቀት)፣ የላም አተር 10ኪግ፣ ትሪሉሰርንእና 

ሰስባንያ 1ሜ በ0.5ሳ.ሜ ርቀት፣ ፋላሪስ 10ኪግ እና የሲናር 75-100ኪ/ግ 

እንደየ ማሳው ስፋት በመመጠን መጠቀም ይገባል።
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ምስል 1፡- የጓሮ የሮደስ ሳር ልማት

4.2. የሳር እና አባዘር ድብልቅ መኖ ልማት

ይህ አይነቱ የማልሚያ ስልት በዋናነት የድብልቅ መኖ ልማት ሰንባችየመኖ እጽዋቶችን 

በቋሚነት በማልማት የተመጣጠነ የንጥረነገር ይዘት ያለው መኖ በአንድ ለይ 

ለማምረት የሚያስችል ነው። የተሻለ ምርት መግሻት ቀድመው በተዘጋጁ የመኖ 

መደቦች ላይ በጥሩ አያያዝ እንስሳት በመቆጣጠርና ማዳበሪያ መጨመር አስፈላጊ 

ነው።በጥሩ ሁኔታ የተዘጋጁና የታረሱ የእርሻ መሬቶች የተሻለ ምርት ለማምጣት 

ወሳሽ ሲሆኑ ይህ የማልሚያ ስልት የእርሻ መሬቶች ወደ ሮደስ ልማት የማስገባት ስራ 

ሲሆን የማልሚያ ስልቱ የተወሰነ ወጭን የሚጠይቅ ሲሆን እነኝህ ወጭዎች በዋናነት 

የማዳበሪያ የዘር እንስሳትን ለመጠበቅ ለአጥርና ለአረም ማረሚያ ወጭን ስለሚጠይቅ 

ከሌሎች የማልሚያ ስልቶች ይተለየ ያደርገዋል

ለእንስሳቱ ጥራት ያለው መኖ ለማምረት ሮደስን ከዲስሞዲየም ከሴራትሮና ከሌሎች 

የአባዘር ቅጠላቅጠል ዝርያዎች ጋር በማደባለቅ መዝራት ያስፈልጋል። (10 ከ.ግ 

ሮደስ ከ 3 ከ.ግ ዲስሞዲየም ወይም 20 ኪ.ግ የመኖ ጓያ ከ 80 ኪ.ግ ሲናር )



ምዕራፍ 4: ሮዳስ ሳር የማልሚያ ስልቶች

13ኤጂፒ 2 ሲዲኤስፍ
ለቀበሌ ልማት ጣቢያ ሰራተኞች የሮደስ ሳር ማሳ አዘገጃጀትና አዘራር የሥልጠና ማኑዋል ፣ ሰኔ 2011

4.3. በብተና መዝራት/ Over-sowing/

በብተና መዝራት ከመኖ ማልሚያ ልቶች ውስጥ በላል የሚባልና በትንሽ ወጭ 

የሚከናወን ሲሆን በሚዘራው የዘር መጠን ይሰናል በዚህ ስልት በግጦሽ መሬቶች 

በተጋጋጡ መሬቶችና በአካባቢ የሳር መሬቶች ላይ በብተና ብዙም የእርሻ ስራና 

ግብአቶች ሳያስፈልገው የሚከናወን ይሆናል ተንጠላጣይ የሌግዩም ዝርያዎች ግሪን 

ሊፍ ዲስሞዲየም አና ሴራትሮ ተሴማሚ ዝርያዎች ናቸው ።በመካከለናው የኢትዮጽያ 

ክፍሎች ያሉ ልምዶች እንደሚያስረዱት በብተና እንደ ስታይሎና ዲስሞዲየም ያሉ 

የመኖን መዝራት በአጭሬ ጊ ውስጥ እስከ 15 በመቶ ድርቆ መኖ ማግኔት ማግኜት 

ያስችላሉ(አለማየሁ 2002)። ለቅንጠባ መኖነት በዋናነት አመችና ተስማሚ 

የሆኑ ዝርያዎች ትሪ ሉሰርርን ሰስባንያ እና ሉኪና ሲሆኑ በሌላ በኩን በመሬት ላይ 

ተንጠላጣይና መሬት ለመሬት በሃረግ መልክ የሚለሙ እጽዋቶች አግዚለሪስ ግሪን 

ሊፍ ዲስሞዶየም ሲልቨር ሊፍ ዲስሞዲየምሴካስታይለ ቬራኖ ስታይሎ ኋይት ክሎቨር 

አልፋ አልፋ እንዲሁም ማኩላተስ ሲሆኑ በተመሳሳይ ሮደስ ሳር ፓኒከም ሴታርያ 

ቡፋሎ ሳር ፋላሪስ ይመሳሰሉት በብተና መኖን ለማልማት ተመራጭ ይሳር ዝርያዎች 

ናቸው(አለማየሁ 2002)።

4.4. በቋሚ የመኖ/የግጦሽ ቦታዎች ላይ መኖ ማልማት/ 
Permanent pasture/

ቋሚ የመኖ/የግጦሽ ቦታዎች ላይ መኖ ማልማት በዋናነት በስፋት የሚይዛቸው 

አመታዊና ሰንባች የአባዘር ዝርያዎችና ሰንባች የሳር ዝርያዎች ናቸው። ምርታማ 

የሆነ ድብልቅ መኖ የሚመረተው በአባዛኛው በዝቅተኛ በመካከለኛና በሞቃታማ 

አካባቢዎች ነው። በአግባቡ የለማውን መኖ በተገቢውና ቀጣይነት ባለው መልኩ 

በመያዝና ለእንስሳቱ በመመገብ በኩል ትልቅ ችግር ነው ።ይህ ችግር በዋናነት 

ሊቀረፍ የሚችለው አጭዶ በመመገብ ስልትን በመተግበር ነው። በቋሚ የመኖ/

የግጦሽ ቦታዎች ላይ መኖ ማልማት በተለይ የወተት ከብት ርባታ ለሚያካሂዱ 

አርሶአደሮችና ኑሮአቸውን በእንስሳት ርባታው ላይ ላደረጉ ቤተሰቦች ተመራጭ 

የመኖ ማልሚያ ስልት ነው። ለወተት ከብት ርባታ በቋሚ የመኖ/የግጦሽ ቦታዎች 
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ላይ መኖ ለማልማት በዋናነት የምንጠቀምባቸው የመኖ እጽዋቶች ምርታማ የሆኑ 

የአባዘርና ሳር ዝርያዎችን በማደባለቅ መዝራት ሲሆን ዝርያዎቹ እንደሚከተለው 

ተዘርዝረዋል ሴራትሮ ግሪን ሊፍ ዲስሞዲየም ሲልቨር ሊፍ ዲስሞዲየም ሴካስታይሎ 

ዋይኒካዝያ ቬራኖስታይሎ ዋይት ክሎቨር ቬች አልፋአልፋና ማኩሎተስ የመሳሰሉት 

ዝርያዎች በዋናነት ተመራጭ ዝርያዎቸ ሲሆኑ ከሳር ዝርያዎች ደግሞ ሮዱስ ሴታርያ 

ፓኒከም እና ፋላሪስ የመሳሰሉት ለዚህ ማልሚያ ስልት ተስማሚ የሆኑ የሳር ዝርያዎች 

ናቸው።/አለማየሁ 2002/

ምስል 2:- በመታጨድ ላይ የመሚገኝ የሮደስ ሳር
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ምዕራፍ 5: የሮዳስ ሳር አመራረት አያያዝ

የሥልጠናው ዓላማ፡-

ሠልጣኞች ይህን ምእራፍ ካጠናቀቁ በኃላ፤

�� የሮዳስ ሳርን የመለያ ባህርያት መዘርዘር፣

�� ሮዳስ ሳር ለማምረት አስፈላጊ እና ትክክለኛ የሆኑ ዘዴዎችን 
መግለጽ ይችላሉ።

 

5.1. የመኖ ዕፅዋት ዝርያ

የሮዳስ ሳር (ማሳባ ዝርያ) በሆለታ ግብርባ ምርምር ማዕከል እ.ኤ.አ በ1984 

ጥቅም ላይ እንዲውል ተለቀቀ (ምክረ ሃሳብ ተሰጠ)። ለሮዳስ ሳር የሚስማማው 

ዓመታዊ የዝናብ መጠን ከ600 እስከ 900 ሚ.ሜ እና መሬቱ ከፍታ ከ1500 

እስከ 2400 ሜ ነው። የሮዳሳ ሳር አማናይ ከ7 እስከ 12 ቶን ደረቅ መኖ በሄክታር 

መሰጠት ይችላል። የሮዳስ ሳር ዘር የመስጠት ችሎታው ከ70 እስከ 150 ኪ.ግ 

በሄክታር ነው።
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ምስል 3፡- የሮዳስ ሳር መኖ ተክል

5.2. የመሬት ዝግጅት

የሮዳስ ሳር ለማምረት በደንብ የተዘጋጀ እና የለሰለሰ መሬት ይፈልጋል። የሮዳስ ሳር 

ከመዝራታችን በፊት መሬቱን ከአረም እና ከዛፍ ንፁህ ማድረግ አለብን። ሮዳስ 

ሳር ከመዝራታችን በፊት መሬቱ ከ2 እስከ 3 ጊዜ መታረስ እና በደንብ መዘጋጀት 

አለበት። የሮዳስ ሳር ዘር በምጠኑ በጣም ደቃቅ ስለሆነ፣ የሮዳስ ሳርለማምረት 

የሚጋጀው መሬት በደንብ መታረስ እና መለስለስ አለበት። በአጠቃላይ፣ በደንብ 

ታርሶ የተዘጋጀ መሬት ዘሩ እንዲበቅል፣ ችግኙ እንዲወጣ እና እንዲያድግ ያግዛል።

ምስል 4፡- የሮዳስ ሳር ለማምረት ሚሆን ከአረም የፀዳ እና በደንብ የተዘጋጀ መሬት
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5.3. የመዝሪያ ወቅት

የሮዳስ ሳር ዘር መዘራት ለበት የዋና ዝናብ ወቅት በሚጀምርበት ጊዜ ነው። ይህም 

መሆን ያለበት ሰኔ መጀመሪያ አካባቢ ነው። ሮዳስ ሳር ለማልማት የሮዳስ ሳርዘር 

ወይም የሮዳስ ሳር ግንድ ግንጣይ መጠቀም ይቻላል። የሮዳስ ሳር ዘር ወይም ግንድ 

ግንጣይ መዘራት (መተከል) ያለበት በቂ እርጥበት ሲያገኝ ነው። በቂ እርጥበት 

ያለው ነሬት ዘሩ እንዲበቅል ያደርጋል።

5.4. ዘር መጠን እና የአዘራር ዘዴ

የሮዳስ ሳር መጠን በተለያዩ ምክንያቶች ሊለያዩ ይአወላል። እነዚህ፣ የዘሩ ጥራት 

የአዘራር ዘዴ፣ የአከባቢው የአየር ሁኔታ የመሬት ዝግጅት ናቸው። በአጠቃላይ፣ 

የምንጠቀመው የዘር መጠን ከ10 እስከ 15 ኪ.ግ በሄክታር መሆን አለበት። ከላይ 

ያሉት ሁኔታዎች ግምት ውስጥ ማስገባት ብዙ የዘር መጠን ከሚያስፈልገው የዘሩ 

ጥራት ዝቅተኛ ሲሆን፣ ዘሩ በብተና ሲዘራ፣ ከፍተኛ ቦታዎች እና አየሩ ቀዝቃዛ ሲሆን 

እና የመሬቱ ዝግጅት ዝቅተኛ ሲሆን ነው። ነገር ግን፣ ሁኔታዎች፣ ከላይ ካሉት ጋር 

በተፃራሪ ከሆነ የዘሩን መጠን መቀነስ አለብን።

የሮዳስ ሳርዘር በመስመር ወይም በብተና ሊዘራ ይችላል። የሮዳስ ሳር ዘርን ተጠቅመን 

ሮዳስ ሳርየምናለማ ከሆነ፣ የሚከተሉት አሰራሮች ነከተል ተገቢ ነው። ከዚህ በፊት 

እንደተገለጸው መሬቱ በደንብ ታርሶ መዘጋጀት አለበት። ታርሶ የተዘጋጀውን መሬት 

ሮዳስ ከመዝራታችን በፊት ከብቶችን በላዩ ላይ በመንዳት ማስጠቅጠቅ ወይም ቅጠል 

በሌለው ዛፍ ቅርንጫፍ መሬቱን ማስተካከል ተገቢ ነው። ከዚህ በኋላ የሮዳስ ሳርዘር 

ከመሬቱ ላይ መዘራት አለበት። የሮዳስ ሳርመጠኑ በጣም ጥቃቅን ስለሆነ፣ ሁሉንም 

መሬት እኩል ለማዳረስ ዘሩን ከአሸዋ ወይም ከደረቅ አፈር ጋር ቀላቅሎ መዝራት 

ይቻቻል። ዘሩ በዚህ መልኩ ከተዘራ በኋላ፣ አፈር በስሱ ማልበስ ስፈልጋል። ይህንንም 

ለማድረግ በከብቶች በማስጠቅጠቅ ወይም ቅጠል በሌለው የዛፍ ቅርንጫፍ አፈር 

ማልበስ ይቻላል።
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5.5. የማዳበሪያ አጠቃቀም

የሮዳስ ሳርየአፈር ለምነት መካከለኛ እና ከፍተኛ በሆነበት አካባቢ ምርታማ ነው። 

አፈሩ ለምነቱ ዝቅተኛ በሆነበት አካባቢ የአፈሩን ለምነት ከፍ የሚያደርጉ ነገሮችን 

መጨመር አስፈላጊ ነው። አፈሩ ለምነት የሚንሰው ከሆነ ሮዳስ ሲዘራ ኤንፒኤስ 

(NPS) ማዳበሪያ 100 ኪ.ግ በሄክታር እንዲሁም ሮዳስ ተዘርቶ ከበቀለ በኋላ 

ዩሪያ 50 ኪ.ግ በሄክታር መጨመር አስፈላጊ ነው። ከዚህም በተጨማሪ፣ ለሮዳስ 

ሳር ልማት ምርታማነትና ዘላቂነት የየሮዳስ ሳር ደርሶ ከታጨደ በኋላ አስፈላጊ 

ንጥረ ነገሮችን ማሳው ላይ መጨመር ተገቢ ነው። የሮዳስ ሳርደርሶ ከእያንዳንዱ 

አጨዳ ከ50 እስከ 100 ኪ.ግ በሄክታር ዩሪያ ማዳበሪያ መጨመር ተገቢ ነው። 

የሚገን ከሆነ፣ ፍግ መጨመር ሌላ አማራጭ ነው። ፍግ ከ5 እስከ 10 ቶን በሄክታር 

መጨመር ይችላል። ማዳበሪያ መጨመር የሳ ምርቱን ከማሳደጉ በተጨማሪ የሳሩን 

የንጥረ ምግብ ይዘት ይጨምራል። በአጠቃላይ፣ ሳሩን አጭደን የምንመግብ ከሆነ 

እንስሳትን በማስጋጥ ከመጠቀም በሚበልጥ ደረጃ ማዳበሪያ መጠቀም ያስፈልጋል። 

በ፣ዝራት የምንጠቀምባቸው መኖዎች በደንብ ከተጠቀምንባቸው እና ማዳበሪያ 

ከጨመርንባቸው እስከ 5 ዓመት ድረስ ከፍተኛ መኖ እየሰጠ ቆታ ከዚያ በኋላ 

መንርት የመስጠት አቅም እየቀነሰ ይሄዳል፡

5.6. ሰብል ጥበቃ

5.6.1. አረም ቁጥጥር

አዲስ የለማው የመኖ ማሳ ከአረም ንፅህ መሆን አለበት። አረሞችን በእጅ 

ማስወገድ ተገቢ ነው። አረሞችን ማሳወገድ ሳሩ ደካማ በሆነበት ወቅት 

ከምግብ ሽሚያ ለመከላከል እና አረሞች ወደፊት በዘር እንዳስፋፉ ደርጋል። 

ሮዳስ ሳር ሳር በለጋነቱ ደካማ ስለሆነ አረሞችን በዚህ ወቅት ማስወገድ ሮደሱ 

እንዲለማ እና እንዳይስፋፋ ደርጋል። የሮዳስ ሳርተዘርቶ ከበቀለ በኋላ በወር 

ልዩነት ሁለት ጊዜ መታረም አለበት።እንዲሁም፣ ከፍተኛ ዕድገት በሚኖርበት 

ጊዜ የሮዳስ ሳሩን እና አረሙን በማጨድ አረሞችን ለመከላከል ሌላ መንገድ 

ነው።
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5.6.2. የተባይ ቁጥጥር

የካስፔ ፕሮጀክት በሚሰራባቸው ወረዳዎች ውስጥ በሮዳስ ሳር ምርት ላይ 

የታየ የተባይ ችግር የለም። የተባይ ችግር ከሳሮች ይልቅ በቅጠላ ቅጠሎች ላይ 

ጎልቶ ታያል። ነገር ግን፣ እንደ ተመች ሉ ተባዮች የሮዳስ ሳርሊያጠቁ ይችላሉ።

5.7. አጨዳ እና ውቂያ

የሮዳስ ሳርወዲያው እንደታቸደ ዌም በድርቆሽ መልክ ለእንስሳት መኖነት 

ሊውል ችላል። የሮዳስ ሳር በተገቢው ወቅት ከታጨደ በእንሳሳት ተብይነቱ 

እና የንጥረ ምግብ ይዞታው ጥሩ ነው፡ ከሮዳስ ሳር ከፍተኛ ምርት እና የንጥረ 

ምግብ ይዘት ያለው መኖ ለማግኘት፣ የተዘራው ሮዳስ 50% በሚያብብቨት 

ወቅት መታጨድ አለበት። የታጨደውን መኖ ወዲያውኑ ለከብቶች መመገብ 

ወይም በድርቆሽ መልክ አዘጋጅቶ ሌላ ጊዜ መጠቀሚያ ጊዜ የሚኖረው 

የፕሮቲን ይዘቱ እየቀነሰ ሄዳል። ከሮዳስ ሳር ድርቆሽ የምናዘጋጅ ከሆነ ትክክለኛ 

ድርቆሽ አዘገጃጀት ዘዴ መከተልአለብን።ውርጭ በሚከሰትባቸው አካባቢዎች 

የሮዳስ ሳር ውርጭ ከመከሰቱ በፊት መታጨድ ኖርበታል። ዘር በመጠቀም 

በአዲስ መልክ የለማ የሮዳስ ሳር ከ3 እስከ 5ወራት ጊዜ ውስጥ ጥቅም 

ላይ ሊውል ይችላል። የሮደስ ሳሩን የንድ ግንጣይ ተጠቅመን የምናለማ ከሆነ 

እና በቂ አእርጥበት እና በቂ ማዳበሪያ ማሳው የሚያገኝ ከሆነ የመጀመሪው 

ምርት ከ2 እስከ 3 ወራት ሊገኝ ይችላል። የሮደስ ሳር ጥራት ሮደሱ እያረጀ 

ሲሄድ እየቀነሰ ይጌዳል። ስለዚህ፣ለተሸ አጠቃቀም ሮደሱን በየግዜው ማጨድ 

እና ማፋበሪያ መጨመር ያስፈልጋል። የመስኖ ውሃ ተጠቅመን ሮደስ ሳር 

የምናለማ ከሆነ ሮደሱን በየወሩ ማጨድ ተገቢ ነው በጣም ረጀ የሮደስ ሳር 

ካለ ያንን አጭዶ ወይም በእሳት በማቃጠል አስወግዶ የተሸለ ንጥረ ምግብ 

ይዘት ያለው ሳር ማግኘት ይችላል። ሮደስ ሳር እሳት መቋቋም ስለሚችል 

የማይፈለገውን ሳር እሳት በመጠቀም ማስወገድ ይገባል።

ዎደስ ሳር ከተዘራ በኋላ ከ4 እስ 6 ወራት ውስጥ እንስሳትን በእስሳትን 

በማስጋጥ መጠቀም ይቻላል። የሮደስን ሳር እንስሳትን በማስጋጥ 
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የምንጠቀምበት ከሆነ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። የዶደስ ሳር በእንስሳት 

በጣም ተበይነት አለበት። ስለዚህ ሳሩን እስሳትን በማስጋጥ ሳር ስንጠቀም 

አጭዶ እንስሳስ የመመገብ ዘዴን መከተል የተሻ ነው።

የሮደስ ሳር ዘር ለማምረት በደንብ የተንጣፈፊ ቦታ መምረጥ ተገቢ ነው። 

ለሮደስ ሳር ምርት የሚውል መሬር ልክ የሮደስ ሳር ለማምረት እንደሚውል 

መሬር መዘጋጀት መያዝ አለበት። የሮደስ ሳር ዘር በሚመረትበት ጊዜ 

ማሳው ከአረም ንፁህ መሆን አለበት። ለዘር የሚውል ሮደስ ሳር ማሳ ሳሩ 

መታጨድ ያለበት ሁሉም በተመሳሳይ ጊዜ ነው። ሳሩ ከታጨደ ናይትሪጅን 

ዬዜ ማዳበሪያ መጨመር አለበት። የተሸሻው የናይትሮጅን ማዳበሪያ መጠን 

100 ኪግ በሄክታር ነው ናጥትሮጅን ዬዜ ማዳበሪ ከእስንዳንዱ አጨዳ በሃላ 

አንድ ጊዜ ብቻ መጨመር አለበት። ይህ ማዳበሪያው አንድ ጊዜ የማይጨመር 

ከሆነ ዘሩ በሚሰበሰብበት ወቅት እና ያልተሰለ ዘር እንዲኖር ያደርጋል በዚህ 

ምክንያት የዘር ጥራቲ ዝቅተኛ ይሆናል። የሮደስ ሳር መሰብሰብ ያለበት የሮደስ 

ሳሩ ከዛረዘረ ከ3 እስከ 3 ሳምንት ጊዜ ሲሆን ነው ዘሩ በሚበስልበት እና 

ለመሰብሰብ በሚደረግበት ጊዜ በእጃችን ስናሸው ወይም ሳሩን ስንነቀንቀው 

ዘሩ በቀለላሉ የመለየት ዌም የመርገፍ ሁኔታ ያሳያል ከዚህ በተጨማሪ ዘሩ 

በሚበስልበት ጊዜ የጠጠር፣የመድረቅ እና መልክ የመቀየር ባሕርይ ያሳያል። 

ዘሩን በዚህ ዓይነት በማጭድ አጭዶ መሰብሰብ ይገባል። ብዙ ዘር ለማግኘት 

ሮደሱ በትክለኛው የመሰብሰቢያ ደረጀ ላይ መሰብሰብ አለበት። የታጨደው 

የበሰለ የደስ ሳር ዘር ለ3 ቀናት ተደብኖ ጥላ ቦታ መቀመጥ አለበት። ከዚህ 

በኋላ በዚህ መልኩ የተቀመጠው ዘር ቢጫማ በሚሆንበት ጊዜ እና ዘሩ 

በቀላሉ ከዘሩ ገለባ በሚላቀቅበት ጊዜ መወቃት አለበት።
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ምሳል 5:- የሮደስ ሳር በሚያዘረዝርበት ወቅት

ዘሩን በንፁህ መሬት ወይም እቃ ላይ በእንጨት መውቃት አለበት። ከተወቃ 

በሃላ ዘሩ ከባዕድ ነገር እና ከአረም ዘር ተለይቶ መድረቅ አለበት። ዘሩ 

መድረቅያለበት ጥላ ቦታ ላይ ነው። የደረረቀ ዘር በከረጢት ተደርጉ በንፁህና 

ደረቅ ቦታ መ፣ቀመጥ አለበት። የዶደስ ሳር ዘር ምርት በሄክታር ከ70 እስከ 

150 ኪ.ግ ይርሳል ለዘር ምርት የሚውል የዶሰስ ሳር ማሳ ከአረም ንፁህ 

መሆን አለበት። ምክንያቱም ዘሩ በሚሰበሰብበት ጊዜ የዶሰስ ሳር ዘርን 

ከአረም ዘሮች መለየት ስለሚያስቸግር ነው።

5.8. ድህረ ምርት አያያዝ

ዘሩ ከተወቃ በሃ በደንብ መድረቅ አለበት የዘሩ የእርጥበት መጠን ከ8 እስከ 10 

መሆን አለበት የሮደስ ሳር ዘር በአካባቢ ሁኔታዎች (ሙቀትና ቅዝቃዜ፣የአየርሩ 

የእርጥበት መጠን ምክንያት ሊበላ ስለሚችል፣ዘሩን ለብዚ ጊዜ የምናስቀምጠቅ ከሆነ 
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በቀዝቃዛ እና ደረቅ ቦታ ማስቀመጥ አለበት። ዘሩ መቀም ያለበት በቀዝቃዛ እና 

የአየሩ እርጥበት በጠን ዝቅተኛ በሆነ ቦታ ነው  የሮደስ ሳር ከተባይ ንጥህ መሆን 

አለበት። ዘሩ የሚቀመጠው ለአጭር ጊዜ ከሆነ በጆንያ ተደርጎ መቀመጥ ይችላል። 

ጆንያው እርጥበት እና ተባይ እንዳያገኘው ከመሬር ከፍ ተደርጎ መቀመጥ አለበት 

በዘሩ መያዣ እቃ ላይ የዘሩ ዓይነት፣ የተሰበሰበበት ጊዜ እና የዘሩ መጠን ተገልጠ 

መቀመጥ ይኖርበታል።
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ምዕራፍ 6: የሮደስ ሳር ምርታማነት፣ ንጥረነገር ይዘትና 
አጠቃቀም

የሥልጠናው ዓላማ፡-

ሠልጣኞች ይህን ምእራፍ ካጠናቀቁ በኃላ፤

�� ለሮደስ ሳርን የምርታማነት ወሳኝ የሆኑትን ምክንያቶች መዘርዘር 

ይችላሉ።

�� የሮደስ ሳርን የንጥረ-ነገር ይዘትና አጠቃቀም ይገነዘባሉ።
 

6.1. የሮደስ ሳር ምርታማነት

የሮደስ ሳር ማልማት ለምን አስፈለገ?

�� በአማራ ክልል ዋና የእንስሳት መኖ ምንጮች የሆኑት የተፈጥሮ ሳርና 

የሰብል ተረፈ ምርት በምርታማነትና በንጥረ ነገር ይዘት ዝቅተኛ መሆን። 

ከዚህ በተጨማሪ የተፈጥሮ ግጦሽ ሽፋን በእርሻ መስፋፋት ምክንያት 

እየቀነሰ መሄድ።

�� እነዚህ መኖዎች ለእንስሳት ምቹ አይደሉም፤ በገንቢና ሃይል ሰጭ ንጥረ ነገር 

ይዘታቸው ዝቅተኛ ናቸው።

�� ከፍተኛ የእንስሳት ቁጥር መኖርና የተፈጥሮ ግጦሽ ሽፋን መቀነስ ባለው 

የተፈጥኖ ግጦሽ ላይ መራቆትን እና የምርታማነት መቀነስን አስከትሏል።

�� በክልላችን ውስጥ የተፈጥሮ ግጦሽ ምርታማነት 4.4 ቶን ደረቅ መኖ 

በሄክታር ሲሆን የገንቢ ንጥረ ነገር ይዘቱም እስከ 5.5 ፐርሰንት የወረደ 

ነው። ስለዚህ የተፈጥሮ ግጦሽ መሬቶችን በተስማሚና ምርታማ የተሻሻሉ 

የመኖ ዝርያዎች ማልማት አስፈላጊ ነው።
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�� የተለያዩ አይነት የተሻሻሉ የመኖ ዝርያዎች ቢኖሩም በግንዛቤ ማጣት፤ በዘርና 

የመሬት እጥረት ምክንያቶች አርሶ አደሩ ሲጠቀምባቸው አይስተዋልም።

የመኖ ምርታማነትን የሚወስኑ ሁኔታዎች

ለእንስሳት ምግብነት የሚውሉ መኖዎች ምርታማነት በዝርያ፤ በሚበቅሉበት 

አፈር አይነት፤ በታጨዱበት የዕድገት ደረጃ፤ የአየር ጸባይና አጠቃላይ የማሳ 

አያያዝ ይወሰናል።

የሮደስ ሳር ምቹ ቦታዎችና ምርታማነት

ሮደስ ሳር በተለያዩ ቦታዎች መብቀል የሚችል ቢሆንም አማካኝ የዝናብ 

መጠናቸው ከ600 - 1800 ሚ.ሜ፣ ከፍታቸው ከ1400 - 2400 

ሜትርና በደንብ በተንጣፈፈ ለም አፈር ላይ የተሻለ ምርት ይሰጣል።

በደጋ አካባቢዎች ምርታማነቱ ከ9 - 12 ቶን ደረቅ መኖ በሄክታር መስጠት 

የሚችል ሲሆን በወይና ደጋ አካባቢዎች ደግሞ 18 ቶን ደረቅ መኖ በሄክታር 

መስጠት እና በአመት ከሁለት ጊዜ በላይ መታጨድ ይችላል።

በተጨማሪም ሮደስ ሳር በመስኖ ለማልማት ምቹ ሲሆን በ 8 ሳምንት ለአጨዳ 

በመድረስ በአጠቃላይ 45.6 ቶን ደረቅ መኖ በዓመት ከአንድ ሄክታር 

ማግኘት ይቻላል።

ከሳሩ ውስጥ ከ10 እስከ 50 ፐርሰንቱ ተክል ሲያብብ ቢታጨድ ከፍተኛ 

ምርትና ተመጣጣኝ የንጥረ ነገር ይዘት ያለው መኖ ማግኘት ያስችላል። 

እንደሌሎች ቋሚ መኖዎች የሮደስ ሳር ምርታማነት ከተዘራበት ዓመት 

ጀምሮ እየጨመረ የሚሄድ ነው። ለምሳሌ ያህል በምዕራብ አማራ ሮደስ ሳር 

በተዘራበት አመት 8.7 ቶን ደረቅ መኖ የሰጠ ሲሆን በተዘራ በሁለተኛው 

ዓመት 9.1 ቶን ደረቅ መኖ በሄክታር ሰጥቷል።
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የመኖ ዘር ማምረት

የመኖ ዘር ማባዛት ለምን ያስፈልጋል?

�� ማንኛውም የግብርና ቴክኖሎጂ ቀጣይነት በግብዓት አቅርቦት እንደሚወሰን 

ሁሉ የመኖ ልማትና ተጠቃሚነት ዘላቂ እንዲሆን የመኖ ዘር ማባዛት 

ያስፈልጋል።

�� የተወሰኑ ጅምሮች ቢኖሩም በክልላችን በቋሚነት የመኖ ዘር የሚያባዛ 

ተቋም ባለመኖሩ በአርሶ አደር ደረጃ ማባዛቱ አስፈላጊ ነው።

�� ለረዥም ጊዜ የመኖ ዘር የሚባዛ የነበረው በግብርና ምርምር ተቋማት ብቻ 

ስለነበረ ለተጠቃሚዎች በሰፊው ማዳረስ አልተቻለም። ስለዚህ ተደራሽነቱን 

ለመጨመር በትንንሽም ሆነ በሰፊ ማሳዎች የመኖ ዘር ማባዛት አስፈላጊ 

ነው።

ለሮደስ ዘር ማምረቻ የሚሆን መሬት መረጣና ዝግጅት

�� ውሃ የማይቋጥርና በደንብ የሚያንጣፍፍ መሬት መመረጥ አለበት

�� የተዘራው ሮደስ በአረም እንዳይበላ አስፈላጊው የእርሻና የማረም ስራ 

መከናወን አለበት

�� ጥራት ያለው ዘር ለማግኘት ይረዳ ዘንድ፤ ለዘር የተመረጠ የሮደስ ሳር ማሳ 

በተመሳሳይ ጊዜ የታጨደ መሆን አለበት።

�� ከእያንዳንዱ አጨዳ በኃላ 100 ኪ.ግ በሄክታር ናይትሮጅን (ዩሪያ) 

ማዳበሪያ ወይም ተመጣጣኝ ፍግ መጨመር የሚያስፈልግ ሲሆን አንድ ጊዜ 

መጨመር በቂ ነው።

የሮደስ ዘር ምርታማነት

�� እንደመሬት መረጣና ዝግጅት፤ የአጨዳ ዘዴና ድግግሞሽ እንዲሁም የአየር 

ንብረት ሁኔታው ሮደስ ሳር ከ150 እስከ 250 ኪ.ግ ዘር በሄክታር ምርት 

ይሰጣል።
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የሮደስ ሳር ንጥረ ነገር ይዘትና ለእንስሳት የሚሰጠው ጥቅም

�� የእንስሳት መኖ ጥራት የሚረጋገጠው በእንስሳቱ ላይ በሚያሳየው ለውጥ 

ነው። ይኸውም በእንስሳቱ ላይ በሚያመጣው የክብደት ልዩነት፤ በምርቱ 

(ወተት፤ እንቁላል) ላይ በሚያሳየው የውጤት ለውጥና በእንስሳቱ የስነ 

ተዋልዶ ሁኔታ ላይ በሚኖረው አስተዋጾ ነው።

�� ይህም እንስሳቱ ለመኖው በሚኖራቸው ምርጫ፤ በመኖው ንጥረ ነገር ይዘትና 

ተፈጭነት ላይ የሚወሰን ነው። በአጠቃላይ የተሻለ የንጥረ ነገር ይዘትና 

ተፈጭነት ያላቸው የመኖ አይነቶች በእንስሳት የሚመረጡና ተበይነታቸውም 

ከፍተኛ በመሆኑ በእንስሳቱ ምርታማነት ላይ የጎላ ጥቅም አላቸው።

�� በእንስሳት ስነ አመጋገብ ጥናት ውስጥ ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጣቸው ንጥረ 

ነገሮች የገንቢ ይዘት (Protein) እና ሃይል ሰጪ (Energy) 

ናቸው። ለእንስሳቱ የሚኖራቸው አስፈላጊነት እንደ እንስሳቱ አይነት፤ 

የምርታማነት መጠን፤ እድሜ፤ ሥነ ተዋልዶና የአየር ሁኔታ ይለያያል።

�� በአጠቃላይ የሳርነት ባህሪ ያላቸው የመኖ አይነቶች ከፍተኛ የሆነ የሃይል 

ሰጪ ይዘት ሲኖራቸው በገንቢ ይዘታቸው ዝቅተኛ ናቸው። በተቃራኒ የቅጠላ 

ቅጠል ባሕሪ ያላቸው የመኖ አይነቶች ዝቅተኛ የሃይል ሰጪና ከፍተኛ የገንቢ 

ይዘት አላቸው። ስለዚህ እንስሳቱ የተመጣጠነ ንጥረ ነገር እንዲያገኙ 

ሁለቱንም በመቀላቀል መስጠት ያስፈልጋል። ለዚህም በድብልቅ መልኩ 

ወይም ለየብቻቸው የሳርና የቅጠላ ቅጠል መኖዎችን ማልማት አስፈላጊ 

ነው።
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ሠንጠረዥ 1፡- የሮደስ ሳር የንጥረ ነገር ይዘት በፐርሰንት

Dry 
Matter 
% Ash

Organic 
Matter

Crude 
Protein

Neutral 
Detergent 
Fiber

Acid 
Detergent 
Fiber

In vitro 
organic 
matter 
digestibility

85.04 10.2 76.2 7.49 80.8 46.0 87.70

የሮደስ ሳር አጠቃቀም

�� የሮደስ ሳርን በቋሚነት ማልማት የሚቻል ሲሆን ለአጭር ጊዜም አልምቶ 

በግጦሽ መልክ መጠቀም ይቻላል።

�� የሮደስ ሳር ዕድገቱ ሲታይ በቀላሉ ተስፋፊ ስለሆነ የአፈር ክለትን ለመከላከል 

ይጠቅማል። ስለዚህ ሮደስ ሳር በተጋጋጡ መሬቶች ላይ ቢዘራ የአፈር 

ክለትን ከመቀነሱ በተጨማሪ ለእንስሳት መኖ ማምረት ይቻላል።

�� ምንም እንኳ የዘር ዛላ መውጣት ሲጀምር የተሻለ ምርትና ጥራት ቢኖረውም 

ሮደስ ሳር ተከታታይ አጨዳንና መጋጥን ይቋቋማል።

�� ለዘር የተፈለገ የሮደስ ሳር ማሳ በአመት በአማካይ እስከ 3 ዙር የዘር ምርት 

ይሰጣል። በለጋ እድሜው ከታጨደው አንጻር ምግብነቱ የሚቀንስ ቢሆንም 

ዘሩ ከተነሳ በሃላም ለእንስሳት ምግብነት ይውላል።

�� ለድርቆሽ የሚሆን የሮደስ ሳር ከ 10 እስከ 50 ፐርሰንቱ የዘር ዛላ ሲያብብ 

መታጨድ አለበት።

�� የማሰሪያ ፍሬምን በመጠቀም ድርቆሹን አስሮ ማጓጓዝ የትራንሰፖርት 

ወጪን ይቀንሳል፤ በትንሽ ቦታ ላይ ብዙ ድርቆሽ መከመር ያስችላል፤ 

እንዲሁም ለመመገብ ቀላል ይሆናል።
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ምስል 6፡- የድርቆሽ ማሰሪያ ፍሬምና አጠቃቀም
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ምዕራፍ 7: ሥርአተ ምግብ፣ ስርዓተ ጾታና ለአየር 
ንብረት ተስማሚ የሆነ ግብርና

የሥልጠናው ዓላማ፡-

ሠልጣኞች ይህን ምእራፍ ካጠናቀቁ በኃላ፤

�� የሮደስ ሳር ልማት ለስርአተ ምግብ፣ ለስርአተ ጾታና ለአየር ንብረት 

ተስማሚ ግብርና የሚኖረውን አስተዋጾ መግለጽ ይችላሉ።
 

7.1. ሮደስ ሳር ከስርአተ ምግብ አንጻር ሲታይ
�� ሮደስ ሳር የእንስሳት መኖ ሆኖ የተለያዩ ንጥረ ነገሮች በውስጡ ይዟል

�� ከአራት ሳምንት ከአጨዳ በኃላ በአራት ሳምንቱ እስከ 15 ፐርሰንት 

የሚደርስ የገንቢ ይዘት አለው።

�� የማጨጃ ጊዜው በተራዘመ ቁጥር የገንቢ ይዘቱ እየቀነሰ የሚሄድ ሲሆን 

ከአጨዳ በኃላ በ አስር ሳምንቱ እድሜው ላይ 9.5 ፐርሰንትና በ15 

ሳምንት እድሜው ወደ 8 ፐርሰንት ይወርዳል።

�� በመጀመሪያ ጊዜ የታጨደ ሮደስ ሳር ከቀጣይ አጨዳዎች አንጻር የተሻለ 

የንጥረ ነገር ይዘት አለው።

�� የሳሩ አገዳ ከቅጠሉ አንጻር ዝቅተኛ የንጥረ ነገር ይዘት ሲኖረው 

በሚታጨድበት ወቅትም ይወሰናል።

�� በአብዛኛው ጊዜ ለድርቆሽ የሚውል የሮደስ ሳር የዕድገቱ ማገባደጃ ላይ 

የሚታጨድ ስለሆነ ዝቅተኛ የገንቢ ይዘት (5 - 8 ፐርሰንት) አለው
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�� በአጠቃላይ ከእንስሳት ምንጭ የሚገኙ የሰው ምግቦች ጥራትና ብዛት 

የሚወሰነው በእንስሳቱ እርያ፤ አመጋገብ፤ ጤናና የአረባብ ዘዴ የሚወሰን 

ነው።

�� እንስሳት ጥራት ያለውና የተመጣጠነ መኖ በሚያስፈልጋቸው ልክ ከተመገቡ 

ከነሱ የሚገኘው የሰው ምግብ ጥራት ያለውና በንጥረ ነገር ይዘቱ የተሻለ 

ይሆናል።

�� ከእንስሳት የሚገኙ የሰው ምግቦች ለምግብነት ከፍተኛ አስተዋጾ ያላቸው 

ቢሆንም በተለይ ደግሞ የደነደነ የስብ ይዘታቸው ከፍተኛ በመሆኑ የልብና 

የመተንፈሻ አካላትን እና የምግብ ዑደት ችግርን የማምጣት እድል 

አላቸው።

�� አብዛኛዎቹ ከእንስሳት የሚገኙ የሰው ምግቦች የስብ ይዘታቸው በከፍተኛ 

ሁኔታ የሚለያይ ሲሆን በዋናነት በእንስሳቱ የአመጋገብ ሁኔታ የሚወሰን 

ነው።

�� በተጨማሪ ከእንስሳት የሚገኙ የሰው ምግቦች አንዳንድ ለዘላቂ ጤና 

የሚረዱ ንጥረ ነገሮች በውስጣቸው ይዘዋል፤፤

�� በጥቅል ሲታይ የእንስሳት እና የሰው ልጅ አመጋገብ በጥብቅ የተቆራኘ 

እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል።

�� በወተት ላም መኖ ውስጥ ያለው ሃይል ሰጪ መጠን በወተቱ ውስጥ 

የሚኖረውን የፕሮቲን መጠን ይወስናል። ለምሳሌ በመኖ ውስጥ የአንድ 

ሜጋ ጁል የሜታቦላይዜብል ኢነርጂ ጭማሪ በአንድ ሊትር ወተት ውስጥ 

ከ2-3 ግራም ጭማሪ ያማጣል።

�� በተቃራኒ በእንስሳት መኖ ውስጥ ያለውን ካርቦሃይድሬት የስብ ይዘት 

ባላቸው ነገሮች መተካት በአንድ ሊትር ወተት ውስጥ ከ1-4 ግራም 

ፕሮቲን ቅናሽ ያመጣል።

�� የእንስሳት ምርታማነትን ለማሳደግ ማነቆ ከሆኑ ነገሮች ውስጥ የእንስሳት 

መኖ ችግር በዋናነት የሚጠቀስ ነው። ስለዚህ የሮደስ ሳር ቴክኖሎጂ 

በመጠቀም ይህን ችግር መቅረፍ የእንስሳት ምርታማነት ለማሳደግ ይረዳል።
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�� በተመሳሳይ መልኩ የሮደስ ሳር በመጠቀም በቤተሰብ ደረጃ የስጋና የወተት 

አቅርቦት የሚጨምር በመሆኑ የህጻናትን ጨምሮ የቤተሰብ ስርዓተ 

አመጋገብ ያሻሽላል።

�� በአጠቃላይ በክልላችን ከፍተኛ የምግብ ዋስትና ችግር በመኖሩ የእንስሳት 

አመጋገብ ማሻሻል የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ይረዳል።

7.2. የሮደስ ሳር ልማትና ስርዓተ ጾታ

በኢትዮጵያ ግብርና ውስጥ ሴቶች እስከ 70 ፐርሰንት የሚደርሰውን ጉልበት ይሸፍናሉ 

ምንም እንኳ ከግብርና ገቢው ውስጥ በጣም ጥቂቱ ለሴቶች የሚደርስ ቢሆንም። 

በሃገራችን የግብርና እሴት ሰንሰለት ውስጥ ያለው የስርዓተ ጾታ ባህል፤ የስራ ድርሻና 

ኃላፊነት ሴት አርሶ አደሮች ለእንስሳት መኖ ቴክኖሎጂዎች ለመቅረብና ለመተግበር 

እራሱን የቻለ ተግዳሮትና መልካም አጋጣሚ አለው። በተለይም እማወራዎችም ሆኑ 

የአባወራ ሚስቶች በሃገራችን በእንስሳት እርባታ ላይ ያላቸው አስተዋጾ ከሌሎች 

የግብርና ስራዎች አንጻር ሲታይ ከፍተኛ ነው።

የሮደስ ሳር ልማት ለሴቶች የኢኮኖሚ ግንባታ አበርክቶት ማድረግ ይችላል። በሌላ 

መልኩ ሮደስ ልማት ሴቶችን ከዘር ሽያጭ በተጨማሪ ያሏቸውን እንስሳት ለመመገብ 

ይረዳቸዋል። የሮደስ ሳር በአንድ የምርት ወቅት ከ 2- 3 ጊዜ ምርት የሚሰጥ 

በመሆኑ የወተትን የስጋ ምርታማነትን ለማሳደግ ይጠቅማል። ይህም የስጋና ወተት 

ሽያጭ በመጨመር የሴቶችን ገቢ ማሳደግ ያስችላል።

በሮደስ ሳር አመራረትና አጨዳ የሴቶች ድርሻ ከፍተኛ ቢሆንም የሮደስ ዘር የሚሸጡት 

ግን ወንዶች ብቻ ናቸው። በተጨማሪ የዘር ሽያጭ የሚገኘውን ገቢየሚቆጣጠሩት 

ወንዶች ብቻ በመሆኑ የሴቶች ተሳትፎ ስራው ላይ እንጂ ገቢው ላይ አይታይም። ምንም 

እንኳ ወንዶችም ገቢውን የሚያውሉት ለቤታቸው ቢሆንም ሴቶች ቢያስተዳድሩት ግን 

የቤተሰብ አመጋገብን ማስተካከልና ልጆች ጥሩ ተማሪ እንዲሆኑ ያደርጋል።
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ሮደስ ሳር ማልማት ከተለመደው የመኖ አመራረት ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ የሰው 

ጉልበት የሚጠይቅ በመሆኑ እማወራዎች ማልማትና መጠቀም እንዲችሉ ዕድል 

ይሰጣቸዋል። በዚህ መልኩ ሴቶች ከሮደስ ሳር ልማት ባጭሩ በሚከተሉት ነጥቦች 

ሁኔታ ይጠቅማቸዋል።

�� የሴቶችን ውሳኔ ሰጭነት በማሳደግ አቅማቸው እንዲዳብር 

ያደርጋል፤ የእንስሳት ባለቤትነት የሴቶችን የውሳኔ ሰጭነትና የኢኮኖሚ 

አቅም በቤተሰብና በማህበረሰብ ደረጃ ያሳድጋል። በተጨማሪም ከእንስሳትና 

ወተት ሽያጭ ጥሬ ገንዘብ ማግኘት ስለሚችሉ ለህክምናና ለትምህርት ለልጆች 

ማስተማሪያ ማዋል የሚችሉ ሲሆን የቤት ፍጆታና ቁሳቁስ ለመግዛት ይረዳል።

�� የሴቶችን በራስ የመተማመን መንፈስ ያሳድጋል፤ የእንስሳት 

እርባታን መስራት፤ መቆጣጠርና ከጥቅሙ ተጠቃሚ መሆን ሴቶችን 

በራሳቸው የሚተማመኑና ምርታማነት እንዲሰማቸው ያደርጋል።

የዓለማቀፉ የምግብ ፖሊሲ ምርምር ኢንስቲትዩት (2017) ጥናት# ሴቶች 

ለቴክኖሎጂ ያላቸው ዕውቅና አናሳ መሆኑን ጠቅሶ ለዚህም እንደ ዋና ምክንያት 

የሚጠቅሰው የቴክኖሎጂ ዕውቅና በሚፈጥሩ ስብሰባዎች አለመሳተፍ ነው። ሴቶችን 

በአደባባይ እንዳይታዩ ከሚያቅብው ጎጂ ባህሎች በተጨማሪ ወንዶች ስብሰባዎችን 

ተሳትፈው ስለሁኔታው ለትዳር አጋሮቻቸው አለማማከራቸው ጉዳዩን የከፋ 

ያደርገዋል።

በዚህ መሰረት ሴቶችን ስለ ሮደስ ሳር ልማት አስፈላጊነትንና ጥቅም ማስረዳት 

ዕውቀታቸውንና ክህሎታቸውን ለማሳደግ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ የግብርና 

ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ላገቡ እና እማወራ ሴቶች ስለ ሮደስ ሳር አመራረትና 

አጠቃቀም ግንዛቤ መፍጠር ያስፈልጋል።
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7.3. የሮደስ ሳር መኖ ልማት ከአየር ንብረት ተስመማሚ ግብርና 
አንጻር ሲታይ

የግብርና ዕድገት ፕሮግራም የአየር ንብረት ተስማሚ ግብርና 
ስልቶችና አሰራሮች

እንስሳት ልማትን በሚመለከት የግብርና ዕድገት ፕሮግራም የአየር ንብረት 

ተስማሚ ግብርና የሚከተሉትን ስልቶችና ተግባራት ያካትትል፡-

�� የተሻሻለ መኖ በመጠቀም፣ የተጠናከረ የሙያ አገልግሎት በመስጠትና 

የተሻሻሉ ዝርያዎችን በመጠቀም የእንስሳት ሀብትን ምርታማነት 

መጨመር፣

�� የእንስሳትን የእሴት ሰንሰለት ደረጃ እና የቤተሰብን ገቢ ማሳደግ

ሦስቱ የአዬር ንብረት ተስማሚ ግብርና አምዶች ከላይ ከተጠቀሱት ስልቶችና 

ተግባራት ጋር የሚዛመዱ ሲሆን እነሱም ምርታማነት፣ አካባቢን መላመድና 

ሙቀትን የሚጨምሩ ጋዞችን ልቀት ማቅለል ናቸው። የሮደስ ሳር ልማት 

ከሶስቱ አምዶች አኳያ እንደሚከተለው ይገለጻል።

የሮደስ ሳር ልማትና የእንስሳት ሀብት ምርታማነት

�� ሮደስ ሳር ሰንባች/ለብዙ አመታት ሳይደርቅ የሚቆይ ተክል በመሆኑና 

በንጥረ ነገር የበለጸገ ተፈጥሮ ስላለው የእንስሳት ሀብትን ምርታማነትና 

የምርት ጥራትን ይጨምራል፣

�� ስለዚህ አርሶ አደሮች የእንስሳት ምርቶቻቸው እንዲጨምሩላቸው በእርሻ 

ማሳቸው ውስጥ የተሻሻሉ መኖዎችን እንዲያለሙ መመከር ይኖርባቸዋል፣

�� ሮደስ ሳርን ለማልማት ሌላኛው ዘዴ ደግሞ ለብቻው በእርሻ መሬት ላይ 

ሳይሆን ከመኖ መሬት የተፈጥሮ ሳር ከላዩ ላይ ሮደሱን ዘርቶ ማብቀል 

(over-sowing) ነው፣
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�� ይህ ስልት የተፈጥሮ ግጦሽ መኖን ጥራትና ምርታማነት ይጨምራል፣

�� በተጨማሪም የተፈጥሮ ግጦሽን ለማሻሻል እጅግ ወጭ ቆጣቢ ስልት ነው፣

�� በተፈጥሮ ግጦሽ በላዩ ላይ የመዝራቱ እስትራቴጂ ጥቅሞች አነስተኛ 

የመሬት ዝግጅት መፈለጉ፣ አነስተኛ የዘርና የጉልበት ፍጆታ፣ የአፈር ክለትን 

መቆጣጠሩ፣ የአፈር ለምነትን ማሻሻሉና የተሻሻለ የመኖ ውጤት ማስገኜቱ 

ናቸው፣

�� ሮደስ ሳር በተፈጥሮ ግጦሽ ላይ መዘራት ያለበት ቀላልና የመቆቆር ባህሪ 

በሌላቸው አፈሮች ላይ ነው፣

�� የሮደስ ሳርን ለእንስሳት መመገብ ምርታማነታቸውን መጨመር 

ስለሚያስችል፣ ቁጥራቸውን በማሳነስ ሙቀትን የሚጨምሩ ጋዞችን ልቀትና 

የመሬትን መጋጋጥ በመቀነስ ቁልፍ ሚና ይጫዎታል።

የሮደስ ሳር ልማት አካባቢን ከመላመድ አኳያ

�� ሮደስ ሳር እድገቱ ፈጣን የሆነና ጠንካራ ስር ያለው፣ ከቆይታ አኳያም 

ሰንባች በመሆኑ ድርቅን በመጠኑ መቋቋም የሚችል ተክል ነው፣

�� ሳሩ በፍጥነት እስከ 1.5 ሜትር በማደግና በመስፋፋት ለመሬቱ ጥሩ ሽፋን 

ስለሚሆን አፈርን ከክለት ይከላከላል፣

�� ይህ የመኖ ሳር ከ 600 ሚሊ ሜትር ጀምሮ አነስተኛ ዝናብ ባላቸው 

አካባቢዎች፣ በተለያዩ የኢኮሎጅ ቀጣናዎችና የአፈር አይነቶች መልማት 

መልማት የሚችል፤ ከባድ ግጠሸን የሚቋቋም፣ ለእንስሳት ለመመገብ 

የሚመች፣ ለድርቆሽ ዝግጅትም ተስማሚ የሆነ ነው፣

�� ሮደስ ሳር ጨዋማ ሁኔታን የሚቋቋምና ለምነት በሌለው አፈር ላይ በጥሩ 

ሁኔታ የሚያድግ ነው፣

�� ሳሩ አንድ ጊዜ በደንብ ከለማ፣ በእሳት ቢቃጠል እንኳን ተመልሶ 

ማቀጥቀጥና ማደግ ይችላል፣
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�� በተጨማሪም የሮደስ ሳር በፍጥነት አግድም የሚያድግና ሰፊ ቦታን የሚሸፍን 

ስር ስላለው አፈርን አጣብቆ በመያዝና ከክለት በመከላከል ከፍተኛ 

አስተዋጾ ያደርጋል፣

�� ሮደስ ሳር በአማራ ክልል ውስጥ ከመካከለኛ እስከ ከከፍተኛ ባሉት ቦታዎች 

ለሰብልና እንስሳ ጥምር-ግብርና ተስማሚ የመኖ ዝርያ ነው፣

�� ሮደስ ሳር ሰንባች/ለብዙ አመታት ሳይደርቅ የሚቆይ ተክል ስለሆነ አንድ 

ጊዜ ከለማ በኋላ አርሶ አደሮች ለበርካታ አመታት ሊጠቀሙበት ይችላሉ፣

�� እንደ ጓያ፣ ዲስሞዲየምና የአካባቢ ማገጥ ከመሳሰሉ አመታዊና ሰንባች 

ተክሎች ጋር በጥሩ ሁኔታ መብቀል ይችላል፣

�� ሮደስ ሳር ከአካባቢ ጋር ተዛማጅ በመሆኑ፣ የተለያዩ አካባቢያዊ ሁኔታዎችን 

መላመድ በመቻሉና ለእንስሳት ከማንኛውም መኖ በላቀ ደረጃ ለመመገብ 

አመች በመሆኑ ለዘላቂ ልማትና ለአካባቢ ደህንነት ወሳኝ ሚና ይጫወታል።

ሮደስ ሳር ሙቀት የሚጨምሩ ጋዞችን በመቀነስ የሚያደርገው 
አስተዋጾ

�� በአመንዣኪዎች የመኖ ልመት ሂደትና ፍግን ባግባቡ ባለመያዝ ምክንያት 

የእንስሳት ልማቱ ዘርፍ በዓለም ላይ ብልጫ ያለው ሜቴን ልቀት መነሻ ነው፣

�� የእንስሳት ልማት ዘርፉ በአየር ንብረት ለውጥ ችግር ላይ የ14.5% ያህል 

ድርሻ እንዳለው ጥናቶች ያመለክታሉ፣

�� በኢትዮጵያ ደረጃ በእንስሳት ምክንያት የሚፈጠረው ሙቀት የሚጨምሩ 

ጋዞች ልቀት 45% ነው፣

�� ከፍተኛ የእንስሳት ጥግግት (density) ያለባቸው አካባቢዎች በመኖ 

መሬቶች ያለመጠን መጋጥ ምክንያት መሬታቸው ይጎዳል፣ ደናቸውም 

ይራቆታል፣ የህም ሙቀትን የሚጨምሩ ጋዞችን ልቀት ይጨምራል፣

�� ስለዚህ ከመጠን በላይ ማስጋጥንና የደን ማራቆት ተግባርን በመቀነስ 

በእንስሳት አማካይነት የሚፈጠሩትንና የሚለቀቁትን የሜቴን፣ ናይትረስ 

ኦክሳይድንና ካርቦን ዳይ ኦክሳይድ ጋዞች መቀነስ አስፈላጊ ነው፣



ኤጂፒ 2 ሲዲኤስፍ
ለቀበሌ ልማት ጣቢያ ሰራተኞች የሮደስ ሳር ማሳ አዘገጃጀትና አዘራር የሥልጠና ማኑዋል ፣ ሰኔ 2011

36

�� ይህም ሊሳካ የሚችለው ከጥቂት ምርታማ እንስሳት ተፈላጊውን ወተትና 

ስጋ በማምረት ነው፣

�� ስለዚህ ሮደስ ሳርን የመሳሰሉ ከፍተኛ ንጥረነገር ያላቸውን የእንስሳት 

መኖዎች ሳይንሳዊ በሆነ ዘዴ የተሻሻሉ አሰራሮችንና ቴክኖሎጅዎችን 

በመጠቀም የማልማቱ ስራ በስፋት መካሄድ ይኖርበታል፣

�� የተሻሻሉ የመኖ ልማት አመራር ዘዴዎች ማዳበሪያ መጠቀምን፣ በመስኖ 

ማልማትን፣ ሳይንሳዊ የግጦሽ አመራር እና ሮደስ ሳርና የጥራጠጥሬ መኖ 

ተክሎችን መዝራትን ያጠቃልላሉ፣

�� የመሬት መጋጋጥ በሚቀንስበትና በሮደስ ሳር በሚሸፈንበት ጊዜ በከባቢ 

አየር ውስጥ የሚገኘው ካርቦንዳይ ኦክሳይድ ወደህዋ እንዳይሄድ በተክሎች 

ይታሰራል፣ የመሬት ውስጥ የካርቦን ክምችትም ወደቀድሞው መጠን 

ያድጋል (ወደ ህዋ አይሄድም)፣ የታሰረውና በመሬት ውስጥ የመቆየው 

ካርቦን ዳይ ኦክሳይድም በተለያዩ ተክሎች አማካይነት ወደ ምግብነትና 

መኖነት ይቀየራል፣

�� በደንብ የተያዙ አካባቢዎች ለሶስቱ ሙቀትን የሚጨምሩ ጋዞች (ሜቴን፣ 

ናይተትረስ ኦክሳይድና ካርቦን ዳይ ኦክሳይድ) ምንጭም መስረጊያም ናቸው፣

�� ስለዚህ ሮደስ ሳርን ማልማት ካርቦንን በአግባቡ ለመቆጣጠር፣ የሜቴንንና 

ናይትሬትን ልቀት ለመቀነስና የእንስሳትን ምርታማነት በመጨመር ገቢን 

ከፍ ለማድረግ ጉልህ አስተዋጾ አለው።
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ምዕራፍ 8: የሮደስ ሳር መኖ እና የመኖ ዘር ግብይት

የሥልጠናው ዓላማ፡-

ሠልጣኞች ይህን ምእራፍ ካጠናቀቁ በኃላ፤

�� ውጤታማ የሮደስ ሣር ግብይት ስርአት ቴክኒክን ማብራራት 

ይችላሉ።

በሀገራችን የመኖ እና የመኖ ዘር በአነስተኛ አ/አደሮች፣ በህብረት ሥራ ማህበራት 

እና በግል ባላሀብት እርሻዎች እየተመረተ ይገኛል። ይህም የመኖ ምርት በከተማና 

ከተማ ዙሪያ በሚገኙ አርቢዎች፣ የመኖ እጥረት ባለባቸው አነስተኛ አ/አደሮች 

እንዲሁም መንግስታዊና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ተገዝቶ ጥቅም ላይ ሲውል 

ይታያል።

የሀገራችን የእንስሳት እርባታ ገበያ ተኮር ካለመሆኑም በላይ ምርታማነቱም በዝቅተኛ 

ደረጃ የሚገኝ ነው፤ የሚከተሉትም ዋነኛ ምክንያቶች ናቸው።

�� ለእንስሳቱ የሚሰጠው መኖ በንጥረ-ነገር ይዘቱ ዝቅተኛ መሆኑ፣

�� ከፍተኛ የበሽታ ክስተት መኖሩ እና

�� የእርባታ ግብዓቶች (መኖ፣ የዝርያ ማሻሻያ ቁሶች እና የህክምና 

አገልግሎቶች) እና ምርቶች (ቁም እንስሳትና የእንስሳት ውጤቶች) 

የግብይት ሥራዎችም (የገበያ መሰረተ-ልማትን፣ልዩ ልዩ የግብይት 

አገልግሎቶችን እና የገበያ መረጃ አቅርቦት ሥራዎችን አካቶ) ውጤታማ 

መሆን አለመቻላቸው ናቸው። ከተጠቀሱት ምክንያቶች ውስጥ ከመኖ ጋር 

የተያያዙ ችግሮች አስተዋፀኦአቸው የጎላ ነው።
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በገጠሩ የሀገራችን አካባቢ ያለው የመኖ አቅርቦት በክምር ወይም በግጦሽ መልክ 

ብቻ የተወሰነ ነው። ግብይቱም አብዛኛውን ጊዜ የሚፈፀመው በክረምት መግቢያና 

መውጫ ወቅቶች ብቻ ነው። በማንኛውም ወቅት ካለመገኘቱ እንዲሁም ከዓይነትና 

ከቦታ ተደራሽነት ውስንነቱ በተጨማሪ የሚቀርበው መኖ በባህላዊ ግጦሽ ላይ ብቻ 

የተወሰነ ነው። በምርት ውስንነት እና በመጓጓዣ ችግሮች ሳቢያ በክልላችን አልፎ 

አልፎ በአንዳንድ ቦታዎች ካልሆነ በስተቀር የተጠናከረ የተሸሻለ መኖ ግብይት 

ሲፈፀም አይስተዋልም።

በግጦሽ ቦታ እጥረት እና ብዙ የተራራ ቦታዎችም ከእንስሳት ንክኪ ውጭ ሆነው 

ለአካባቢ ደን ልማት አገልግሎት እንዲውሉ በመወሰናቸው ምክንያት በአሁኑ ወቅት 

በብዙ የሀገራችን አካባቢዎች እንስሳትን በዘመናዊነት የማርባት ፍላጎት እየጨመረ 

መጥቷል። በተለይ የወተት እርባታ በሚካሄድባቸው አካባቢዎች ዓመቱን በሙሉ 

የተሻሻለ መኖ በመፈለግ ላይ ነው። በእንስሳት ማድለብ የሥራ ዘርፍ ግን አሁንም 

ቢሆን የመኖ ፍላጎቱ በተወሰኑ ወቅቶች ብቻ የሚፈለግ ነው።

በአጠቃላይ እ.ኤ.አ በ2009 ዓ.ም በምርታማነትና ግብይት ስኬት ማሻሻያ 

ፕሮጀክት አማካኝነት በእንስሳት መኖ እና ዘር ግብይት ዙሪያ የሚከተሉት ዕውነታዎች 

ተለይተዋል።

�� አሁን ባለው የገበያ ዋጋ መሰረት የመኖ አቅርቦቱ ከፍላጎቱ ጋር ሲነፃፀር 

አነስተኛ መሆኑ

�� የመኖ ማከማቻ እጥረት በድርቆሽና በሰብል ቅሪት መኖዎች ጥራት ላይ 

አሉታዊ ተፅዕኖ ማሳደሩ

�� ገበያ ላይ በመቅረብ ላይ የሚገኙት ብዙዎቹ የሣር መኖ ዝርያዎች የአካባቢ 

ዝርያዎች መሆናቸው፤ ምርታማነታቸውም ሆነ ጥራታቸው ሲታይመ ዝቅተኛ 

መሆኑ

�� በገበያ የሚፈለገው የእንስሳት መኖ ዓይነት እንደ እንስሳቱ የእርባታ ሥራ 

ዓይነት የተለያዬ መሆኑ
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�� በአንዳንድ አካባቢዎች ምንም ዓይነት የእንስሳት መኖ ገበያ/የገበያ ቦታ 

አለመኖሩና ግብይቱም የሚካሄደው በሕገወጥ መልክ መሆኑ
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የእንስሳት እርባታ ሥራውን ማጠናከር ያስፈልጋል።
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