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ወደ ገጽ 2  ዞሯል

ለሰሊጥ ምርትና ግብይት የሚውል ብድርን በእጥፍ በማሳደግ ለ20 መሰረታዊ 
የህብረት ስራ ማህበራት ወደ 30 ሚሊየን የሚጠጋ ብር ብድር ቀረበ

የሰሊጥ መረብ ባለድርሻ አካላት ለ2010/11 ምርት ዘመን ዝግጅት አድርገዋል

ከዚህ ቀደም በብድር ዋስትና ከድጋፍ 
ፕሮግራሙ ጋር ሲሰራ የነበረው የኦሮሚያ 
ህብረት ስራ ባንክ የሚያቀርበውን ብድር 
በእጥፍ ለመጨመር በመስማማቱ 
እንዲሁም አባይና አንበሳ ባንኮች ወደ 
ተግባር በመግባታቸው የመተማ፣ሰቲትና 
ዳንሻ ዩንየን አባል የሆኑ ከ20 በላይ 
ህብረት ስራ ማህበራት ወደ 30 ሚሊየን 
ብር የሚጠጋ ብድር ተጠቃሚ ሁነዋል::

በ2010/11 ምርት ዘመን የብድር 
ዋስትናውን አገልግሎት ተደራሽነት ከ7 ወደ 
20 ማህበራት ለማስፋፋት የማህበራትን 
አቅም እና እቅዱን ያሳካሉ ለሚለው 
ምላሽ ለማግኘት በሰፊው የግምገማ ስራ 
ተከናውኗል:: ግምገማው ማህበራቱ 
ብድሩን ለታለመለት ዓላማ አሰራጭተው 
እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ ሙሉ ለሙሉ 
ማስመለስ ይችላሉ ወይ የሚለውን 

ለመመለስ የተደረገ ተግባር ነው:: በግምገማው 
ደረጃ በደረጃ የማህበራቱን አቅም የመፈተሽ ስራ 
ተሰርቷል:: በቅድሚያ አስፈላጊ የሆኑ ዝቅተኛ 
መመዘኛ መስፈርቶችን በማስቀመጥ ግምገማ 
ተደርጓል:: በዚህኛው ግምገማ መስፈርቱን 
ያሟሉ ማህበራትን በመለየት ወደ ቀጣዩ 
የግምገማ ደረጃ እንዲያልፉ ተደርጓል:: 

የተሻሻሉ የሰሊጥ ቴክኖሎጂዎችን ስርጸት በማፋጠን የአርሶአደሮችን ምርት እና ምርታማነት 
ለማሳደግ የአማራ እና ትግራይ ክልል ግብርና ቢሮዎች ከሌሎች የሰሊጥ መረብ ባለድርሻ 
አካላት ጋር በመተባበር የ2010/11 ምርት ዘመን የሰሊጥ ልማት እና ግብይት እቅድ በማዘጋጀት 
ወደ ተግባር ገብተዋል:: የአሰልጣኞች ስልጠና፣ የእቅድ ትውውቅ እና የንቅናቄ መድረኮች፣ 
የግብዓት አቅርቦት እና ስርጭት፣ የኩታ ገጠም ማሳ እና የአርሶአደር መረጣ ስራዎች 
ተከናውነዋል:: የመስክ ክትትል እና የድጋፍ ስራውም እየተካሄደ ይገኛል::

የዜና መጽሔቱ አላማ
የሰሊጥ መረብ ዜና መጽሔት 
አላማ በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ 
የሚገኙ የሰሊጥ ምርትና ግብይት 
መረብ ባለድርሻ አካላት እና 
በድጋፍ ፕሮግራሙ እየተከናወኑ 
ያሉ ዋና ዋና ተግባራትን 
እንዲሁም ወቅታዊ መረጃዎችን 
ለአንባቢያን ለማድረስ ነው፡፡

በዚህ እትም የተካተቱ ጉዳዮች

ለ20 መሰረታዊ ህብረት ስራ 
ማህበራት ብድር ቀረበ..................2

ለስነ-አመጋገብ መሻሻል ትኩረት 
የሚሰጥ የግብርና ልማት ስልጠና..2 

የሰሊጥ መረብ ባለድርሻ አካላት 
ለ2010/11 ምርት ዘመን ዝግጅት..3 

በቀበሌ ደረጃ የሰሊጥ ልማት 
ባለድርሻ አካላትን ቅንጅት.............3

አቶ ታደለ ታፈረ: የሰሊጥ ዘይት 
በማምረት የግል ስራ ፈጣሪ..........4

ለባለሃብት አርሶአደሮች የውይይት 
መድረክ ተዘጋጀ...........................5

ለሰሊጥ ዘር አምራች አርሶአደሮች 
ስለጠና ተሰጠ..............................5

በተፈጥሮአዊ መንገድ የአፈር 
ለምነትን በማሻሻል ......................6

የአየር ትንበያ ስልጠና...................6

በተፈጥሮአዊ መንገድ ሰሊጥ 
ለሚያመርቱ አርሶአደሮች እገዛ......8

የቅባት እህሎች አመራረት 
መመሪያ ተሻሻለ...........................8

ቀጣይ ተግባራት...........................8
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ሁለተኛው ግምገማ ማህበራቱ ድረስ 
በመሄድ የተከናወነ ሲሆን የማህበራቱን 
አፈጻጸም ግምገማ የሚያሳይ ተጨማሪ 
መረጃ ተሰብስቧል:: በዚህኛው ደረጃ 
የዩንየን፣ የባንከ እና የማህበራት 
ማስፋፊያ ጽ/ቤት ተወካዮች ተሳትፈዋል:: 

ባለፉት ሁልት ዓመታት እንደተደረገው 
ለተመረጡ ዩንየኖች በብድር አስተዳደር 
ዙሪያ ሰፊ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል:: ፌር 
ኤንድ ሰስቴኔብል ከተባለው ድርጅት 
ጋር በመተባበር ከሁሉም ማህበራት 
ለተውጣጡ ከ100 በላይ ግለሰቦች የብድር 
አስተዳደር ስልጠና ተሰጥቷል:: ስልጠናው 
ማህበራቱ ብድር በሚያሰራጩበት ወቅት 
መከተል ስለሚገባቸው የመረጃ አያያዝ 
ዘዴ፣ የብድር ዓይነቶች፣ ሊያጋጥሙ 
የሚችሉ ስጋቶችን መከላከል እና 
ብድሩን በተገቢው መንገድ ማሰራጨት 
ላይ ያተኮረ ነበር::

ከዚህ ቀደም የብድር ዋስትና ተጠቃሚ 
የነበሩ ዩንየን እና ማህበራት ባለፈው 
ዓመት ያገኙትን ስኬት እና ያጋጠማቸውን 
ችግር ለተሳታፊዎች አካፍለዋል:: 
ማህበራቱ ያካፈሉት ልምድ እና ተሞክሮ 
ተጨባጭ እና ጠቃሚ ነበር::  በስልጠናው 
ሁሉም ማህበራት ሊጠቀሙበት 
የሚያስችል ወጥ የብድር ቅጽ ተዘጋጅቶ 
ተሰጥቷቸዋል:: በስልጠናው የቀረቡ 
ጽሀሑፎችን ተሳታፊዎች በቀጣይ 
ስራ ላይ እንዲጠቀሙባቸው በማሰብ 
በወረቀት ታትሞ ተሰጥቷቸዋል:: 

በስልጠናው የተሳተፉ የባንክ ተወካዮች 
ከባንካቸው ብድር በሚጠየቅበት ጊዜ 
ተበዳሪዎች መከተል ስለሚገባቸው 
የአሰራር ሂደቶች መግለጫ 
ሰጥተዋል:: ባንኮች ባቀረቡት መግለጫ 
ላይ ተሳታፊዎች ለጠየቋቸው መልስ 
ሰጥተዋል:: ከባንኮቹ ዋና መስሪያ ቤት 
ጋር በተደረሰው ስምምነት መሰረት 
የባንክ ሰራተኞች ማህበራቱ የብድር 
ቅጽ ሲሞሉ እገዛ አድርገውላቸዋል::

አቶ ደሳለኝ ለገሰ የሰቲት ዩንየን 
ማናጀር ሲሆኑ በስልጠናው ላይ 
ለሁለተኛ ጊዜ ተሳትፈዋል:: ስለ ብድር 
ዋስትናው ጥቅም ሲናገሩ “የብድር 

ዋስትናው የገበያ ትስስርን በማሳለጥ 
የአባላትን ተሳትፎ በመጨመር 
የዩንየኖች እና ማህበራት አትራፊ 
እንዲሆኑ አግዟቸዋል::” ብለዋል:: 

ከዚህ ቀደም በብድር ስርጭቱ ከተከሰቱ 
ችግሮች መካከል ብድሩ በሰዓቱ 
መቅረብ አለመቻሉ በተሳተፊዎች 
አጽንዖት ተሰጥቶ ተገልጿል:: በቀጣዩ 
የብድር ስርጭት የአረም እና አጨዳ 
ስራ ወቅት ከግምት ውስጥ በማስገባት 
በሰዓቱ ማሰራጨት እንደሚገባም 
ተጠቁሟል::

                                           የሰሊጥ ብድርን በእጥፍ በማሳደግ....                                  ከገጽ 1 የዞረ

የሰሊጥ ባለድርሻ አካላት እና የቤኔፊት 
ኤስቤኤን ባለሙያዎች ለስነ-ምግብ 
ትኩረት የሚሰጥ የግብርና ልማት 
ላይ ያለቸውን ግንዛቤ ለማሳደግ ያለመ 
ስልጠና ተሰጥቷቸዋል:: ስልጠናው 
በግንቦት ወር 2010 ዓ.ም ለሁለት ቀን 
የተሰጠ ሲሆን የግብርና ልማት እንዴት 
ለስነ-አመጋገብ መሻሻል ትኩረት ሊሰጥ 
እንደሚገባ የሚያስረዳ ነው::  

በስልጠናው የስነ-አመጋገብ ምንነት፣ 
ቁልፍ የስነ-አመጋገብ ጽንሰ ሃሳቦች፣ 
በሀገር አቀፍ ደረጃ እና በተለይም በአማራ 
እና ትግራይ ክልሎች ያለው የተመጣጠነ 
ምግብ አመጋገብ ሁኔታ፣ የስነ-አመጋገብ 
መለኪያዎች እና ደካማ የስነ-አመጋገብ 
ምክንያቶች እና የሚያስከትሉት ተጽዕኖ 
ተዳሷል::

በቀረበው ጽሁፍ ላይ ተሳታፊዎች 
ውይይት በማድረግ ጥያቄ አንስተው 

ለስነ-አመጋገብ መሻሻል ትኩረት የሚሰጥ የግብርና ልማት ላይ ስልጠና ተሰጠ
ተጨማሪ ገለጻ ተደርጎላቸዋል:: 
በመቀጠልም የሰሊጥ መረብ ባለድርሻ 
አካላት እና የድጋፍ ፕሮጀክቱ 
ሁኔታውን ለማሻሻል ምን ማድረግ 
እንዳለባቸው፣ የሴቶችን አቅም 
በማሳደግ በስነ-አመጋገብ ላይ 
ያለቸውን ተፅዕኖ እንዴት ማሳደግ 
እንደሚቻል ምክክር ተደርጓል:: 
 
የስልጠናው ተሳታፊዎች እንደ 
የወረዳቸው ተጨባጭ ሁኔታ 
ያሉባቸውን ተግዳሮቶች እና 
አርሶአደሮች ከስነ-አመጋገብ ጋር 
በተያያዘ ያለባቸውን የግንዛቤ ክፍተት 
በማንሳት ከተወያዩ በኋላ የጋራ 
የድርጊት መርሃ ግብር አዘጋጅተዋል:: 
በድርጊት መርሃ ግብሩ ከተካተቱ ዋና 
ዋና ተግባራት መካከል የአርሶአደሮችን 
ግንዛቤ ማሳደግ፣ የተሻለ የምግብ 
ይዘት ያላቸውን የሰብል ዓይነቶች 
ማስተዋወቅ እና የጓሮ ሰብል ልማትን 

ማስፋፋት ጥቂቶቹ ናቸው:: 
በስልጠናው የተሳተፉ ባለሙያዎች 
ከዞን ግብርና መምሪያ፣ ከዞን እና 
ወረዳ ጤና ጽ/ቤቶች፣ ከሴቶች እና 
ሰራተኛ ጉዳይ ጽ/ቤቶች ከሴቶች 
ማህበር እና ከድጋፍ ፕሮጀክቱ 
የተውጣጡ ናቸው::

የብድር አስተዳደር ስልጠና በጎንደር

የስነ-አመጋገብ ስልጠና በጎንደር
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የንቅናቄ መድረኮች
በጎንደር እና በመቀሌ የሰሊጥ መረብ 
ባለድርሻና አጋር አካላትን ያሳተፉ 
የንቅናቄ መድረኮች ተዘጋጅተው 
ውይይት ተደርጓል:: በመድረኮቹ በተለይ 
ባለሃብቶች፣ የመንግስት ባለስልጣናት፣ 
የግብርና ባለሙያዎች፣ የፋይናንስ 
ተቋማት ሃላፊዎች እና ሌሎች የዘርፉ 
የልማት አጋሮች በተገኙበት ዋና ዋና 
የሰሊጥ ልማት እና ግብይት ተግዳሮቶች 
ላይ ውይይት ተደርጓል:: 

ስልጠና
ወደ 50 የሚጠጉ ከወረዳ እና ዞን 
የተውጣጡ የግብርና ባለሙያዎች 
በወረታ እና ማይጨው ከተሞች 
በተዘጋጀው የአሰልጣኞች ስልጠና 
ተሳትፈዋል:: ሰልጣኞቹ ወደ መጡበት 
በመመለስ በወረዳ ደራጀ ከ 600 
በላይ የልማት ጣቢያ ሰራተኞችን 
አሰልጥነዋል:: በዚህኛው ስልጠና 
የተሳተፉ የልማት ጣቢያ ሰራተኞች 
ወደ መጡበት በመመለስ በቀበሌ እና 
በጎጥ ደረጃ ከ100,000 በላይ አርሶ 
አደሮችን በተሻሻለ የሰሊጥ ቴክኖሎጂ 
ፓኬጅ አተገባበር ዙሪያ ስልጠና 
ሰጥተዋል:: ከዚህም በተጨማሪ በተለይ 
በአማራ ክልል ሰሊጥ አብቃይ ወረዳዎች 
ለሴት አርሶአደሮች ለብቻ የስልጠና 

መድረኮች ተዘጋጅተው ከ15,739 
በላይ ሴት አርሶአደሮች ተሳትፈዋል:: 
ተሳታፊዎች በክፍል ውስጥ በንድፈ 
ሃሳብ ያገኙትን ስልጠና የበለጠ ግልጽ 
ለማድረግ እና አተገባበሩን ለማሳየት 
በመስክ የተግባር ስልጠና እንዲታገዝ 
ተደርጓል:: 

የሰሊጥ ሰብል ሽፋን እና በኩታ 
ገጠም የተዘራ ማሳ
በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ በአጠቃላይ 
515,102 ሄክታር (209,885 በአማራ 
እና 305,217 በትግራይ ክልል) መሬት 
በሰሊጥ ተሸፍኗል::  በምርት ዘመኑ 
በባለሙያዎች የሚደረገውን ክትትል 
እና ድጋፍ የተቀናጀ ለማድረግ እና 
የግብዓት አቅርቦት እና አጠቃቀምን 
ለማሳለጥ የሚዘራውን የሰሊጥ ማሳ 
በኩታ ገጠም በማሰባሰብ ለመዝራት 
ታቅዶ ተሰርቷል:: በዚህም መሰረት 
ከላይ ከተጠቀሰው አጠቃላይ የሰሊጥ 

ማሳ 25,058 ሄክታር (21,546 
በአማራ እና 3,512 በትግራይ ክልል)  
በኩታ ገጠም መዝራት ተችሏል::

የግብዓት አቅርቦት እና ስርጭት
አነስተኛ አርሶአደሮች የሰው ሰራሽ 
ማዳበሪያ በክፍያ መግዛት እንዲችሉ 
ሁኔታዎች ተመቻችተውላቸዋል:: 
ምንም እንኳ ካለው ፍላጎት አንጻር 
መጠኑ አነስተኛ ቢሆንም ምርጥ 
የሰሊጥ ዝርያዎች በጎንደር እና 
ሁመራ ግብርና ምርምር ማዕከላት 
ቀርበዋል:: ጎንደር ግብርና ምርምር 
ማዕከል ብቻ ከ26 ኩንታል በላይ 
ጎንደር-1 እና አባሴና የተባሉ ምርጥ 
የሰሊጥ ዝርያዎችን አቅርቧል:: 

የጥሬ ገንዘብ ብድር አቅርቦትን 
በተመለከተ አነስተኛ አርሶ አደሮች 
ከአማራ እና ደደቢት ብድር እና 
ቁጠባ ተቋማት በመውሰድ ተጠቀሚ 
ሆነዋል:: አማራ ብድር እና ቁጠባ 
ተቋም (አብቁተ) ከዚህ ቀደም 
ለባለሀብቶች የሚሰጠውን የብድር 
መጠን  ከ 4,500 ወደ 6,000 ብር 
በሄክታር አሳድጓል:: ከአብቁተ ብድር 
የሚወስዱ ባለሃብቶች ከማሳቸው ሩብ 
ወይም 25 በመቶ ያህሉን በተሻሻለ 
የሰሊጥ ቴክኖሎጂ በመጠቀም 
ለመዝራት ውል ይገባሉ::

ከገጽ 1 የዞረ

በቀበሌ ደረጃ የሰሊጥ ልማት ባለድርሻ አካላትን ቅንጅት በማጠናከር 
የቴክኖሎጂ ስርጸትን ለማፋጠን እየተሰራ ነው

ሰሊጥ አምራች አርሶአደሮች የሰሊጥ 
ምርት እና ግብይት ተግባራቸውን 
በተቀላጠፈ ሁኔታ ለማከናወን የተለያየ 
አካላት ድጋፍን ይሻሉ:: ይህንን ድጋፍ 
ለመስጠት ከሚሰሩ ተቋማት መካከል 
የአርሶአደር ማህበራት ዋንኞቹ ቢሆኑም 
ባለባቸው የአቅም ውስንነት ምክንያት 
ድርሻቸውን በሚፈለገው ልክ እየተወጡ 
አይደለም:: 

የግብርና ልማት ጣቢያ ሰራተኞች 
በቀበሌ ደረጃ አርሶአደሮችን ያሰለጥናሉ፣ 
ምክር እና ክትትል ያደርጋሉ::  ከእነዚህ 
ህዝባዊ ተቋማት ባሻገር አነስተኛ የገንዘብ 
ተቋማት ለግብዓት መግዣ የሚውል 
ብድር በማቅረብ አርሶአደሮችን እየደገፉ 
ይገኛሉ::  ምንም እንኳ በእነዚህ ተቋማት 
አርሶአደሩን ለመደገፍ ጥረት እየተደረገ 
ቢሆንም የአርሶአደሩ ምርታማነት 
በጣም ዝቅተኛ ነው:: ለአርሶአደሩ 

ዝቅተኛ ምርታማነት ምክንያት 
አንዱ የተሻሻሉ የሰሊጥ ቴክኖሎጂ 
ፓኬጅ ተቀብሎ መተግበር አለመቻሉ 
ነው:: አርሶአደሩ ቴክኖሎጂውን 
ወስዶ ለመተግበር እንቅፋት የሆኑ 

ብዙ ምክንያቶች ቢኖሩም የፋይናንስ 
አቅርቦት እጥረት መሰረታዊ ችግር 
ነው::

ወደ ገጽ 7 ዞሯል

የአሸሪ ቀበሌ ኮሚቴ አባላት የቀበሌያቸውን እቅድ ሲነድፉ
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አቶ ታደለ የኑሮ ውጣ ውረድን ታግሎ 
በማሸነፍ ህይወታቸውን ለማሻሻል 
የሚጥሩ የ44 ዓመት ጎልማሳ እና 
የሶስት ልጆች አባት ናቸው:: ይህን 
ህልማቸውን ለማሳካት የቀን ሰራተኛ 
ሆነው ሰርተዋል፤ ታጋይ ሆነውም 
አገልግለዋል፤ በመለዋወጫ ሱቅ ውስጥ 
ተቀጥረው ሰርተዋል:: በ 2008 ዓ.ም 
የራሳቸውን ስራ መጀመር እንዳለባቸው 
ወስነው ከደደቢት ብድርና ቁጠባ ተቋም 
ገንዘብ በመበደር አነስተኛ የሰሊጥ 
ዘይት መጭመቂያ እና መሸጫ ንግድ 
ስራ በሁመራ ከተማ ከፈቱ::

የዘይት መጭመቂያ ማሽኑን መግዣ፣ 
ማጓጓዣ እና መትከያን ጨምሮ 
395,000 ብር በማውጣት ወደ ስራ ገቡ:: 
ማሽኑ በሰዓት ሁለት ኩንታል ሰሊጥ 
የመጭመቅ አቅም አለው:: በአካባቢው 
በዘመናዊ መንገድ ሰሊጥ በመጭመቅ 
የአቶ ታደለ ድርጅት የመጀመሪያው 
ነው:: ስለዚህ የድርጅቱን ስም ‘ቨርጅን 
የሁመራ ዘይት’ በማለት ሰየሙት:: 
ቃሉ እንግሊዘኛ ሲሆን ወደ አማርኛ 
በግርድፉ ሲተረጎም ‘ድንግል የሁመራ 
ዘይት’ እንደማለት ነው:: የሰሊጥ 
ምርቱን በአንድ፣ በሶስት እና በአምስት 
ሊትሮች በተለያየ መጠን ለገበያ 
ያቀርባሉ:: “በአካባቢው አቅም ያላቸው 
ሰዎች በሙሉ ከእኔ ነው የሚገዙት:: 
ሌሎች ደግሞ ከውጭ የሚገባውን 
በአንጻራዊነት ርካሽ የሆነውን ዘይት 
ይጠቀማሉ::” ብለዋል አቶ ታደለ::

አቶ ታደለ ከአንድ ኩንታል ሰሊጥ ከ44 
እስከ 50 ሊትር ዘይት እንደሚያመርቱ 
ይናገራሉ:: አሁን ባለው አማካይ ዋጋ 
አንድ ሊትር የሰሊጥ ዘይት በ 80 ብር 
ይሸጣሉ:: በዚህም መሰረት ከአንድ 
ኩንታል ሰሊጥ 3,760 ብር ዘይቱን 
እና ተረፈ ምርቱን (ወደ 378 ብር) 
በመሸጥ ያገኛሉ:: አቶ ታደለ ከንግዱ 
የሚያገኙት ትርፍ ከሚያወጡት ወጭ 
አንጻር ብዙም አመርቂ አይደለም፡፡

የሰሊጥ መጭመቅ እና መሸጥ ስራው 
ካለበት ዘርፈ ብዙ ችግሮች አንጻር 
አበረታች የንግድ ዘርፍ አይደለም:: 
ለዚህ ደግሞ የጥሬ  ሰሊጥ ምርት 
ዋጋ ከፍተኛ መሆኑ ዋነኛው ምክንያት 
ነው:: አንድ ኩንታል ሰሊጥ ከ 2,700 
እስከ 3,500 ብር ይሸጣል:: ሌሎች 
የማምረቻ ወጭዎች፤ ማጓጓዣ (ከ20 
እስከ 25 ብር ለአንድ ኩንታል) 

አቶ ታደለ ታፈረ: የሰሊጥ ዘይት በማምረት በዘመናዊ መንገድ አሽጎ የሚሸጥ የግል ስራ ፈጣሪ!

ማበጠሪያ እና ወደ 2 ኪሎ ግራም 
የሚጠጋ ወጪ ቆሻሻ እና የመሳሰሉትን 
ይጨምራል::ማሽኑን ከሚያንቀሳቅሱ 
ሰራተኞች መካከል አንዱ ባለሙያ 
ብቻ አራት ሺህ ብር ይከፈለዋል:: 
ሌሎች ሶስት ሰራተኞችም መጠኑ 
የተጋነነ ባይሆንም ደሞዝተኛ ናቸው:: 
ዋናው ወጪ ግን ማሸጊያ ነው:: አቶ 
ታደለ የፕላስቲክ ጠርሙሶችን ከአዲስ 
አበባ ነው የሚያስመጡት:: ባለአንዱን    
በ4.00 ብር፣ ባለሶስቱን በ14.50 እና 
ባለአምስት ሊትሩን በ14.75 ነው 
የሚገዙት::

“የአንድ ኩንታል ሰሊጥ ዋጋ 
ከ3,500 ብር በታች ከሆነ ስራው 
ያዋጣል::” ይላሉ አቶ ታደለ:: ዋጋው 
ከዚህ በላይ ሲሄድ አቶ ታደለ ስራ 
አቆማለሁ ብለዋል:: ለምሳሌ በአሁኑ 
ሰዓት በሰሊጥ ዋጋ መወደድ እና 
ብድር በማጣታቸው ምክንያት 
እያመረቱ አይደለም:: “ከዚህ ቀደም 
የተበደርኩትን ብድር ባለመመለሴ 
ባንኮች ድጋሚ ሊያበድሩኝ ፈቃደኛ 
አይደሉም:: ሰሊጥ ገዝቼ ለመጭመቅ 
በቂ ገንዘብ የለኝም:: ለዛም ነው 
ብዙ ጊዜ ዘይት የመጭመቁን ስራ 
የማላከናውነው:: አሁን የአመረትኩት 
ዘይት በሙሉ እስኪሸጥ የግድ 
መጠበቅ አለብኝ:: በወር ከ3 እስከ 5 
ቀን ነው የምሰራው:: ምርቱ ተሸጦ 
ገንዘብ እስከማገኝ መጠበቅ አለብኝ::”

አቶ ታደለ የገበያ ችግር የለባቸውም 
መኪና በመከራየት በሁመራ፣ 
ማይካድራ፣ ጎንደር እና ባህር ዳር 
የተለያዩ ቦታዎች በመዞር ምርቱን 
የማስተዋወቅ ስራ ሰርተዋል:: ከእነዚህ 

እና ከሌሎች ቦታዎች ደንበኞችን 
አፍርተዋል::

አቶ ታደለ የሰሊጥ ምርት 
በሚሰበሰብበት ወቅት ነው ብዙ 
የሚያመርቱት:: “በሰሊጥ ምርት 
ስብሰባ ወቅት በወር እስከ 10 ቀን 
እሰራለሁ:: ከመንግስት ብድር 
ቢመቻችልኝ ስራዬን በተሻለ መልኩ 
መስራት እችላለሁ:: ያለኝን አሮጌ 
ማሽን በዘመናዊ በመቀየር ስራዬን 
ለማሻሻል እቅድ አለኝ::” ምንም 
እንኳ አቶ ታደለ ይህን ይበሉ እንጂ 
ከባንኮች ብድር ስለማግኘታቸው እና 
እቅዳቸውን ማሳካት ስለመቻላቸው 
እርግጠኛ አይደሉም::

የአቶ ታደለ የቢዘነስ ሃሳብ ጥንቃቄ 
በተሞላበት የቅድመ የአዋጭነት 
ጥናት ቢደገፍ ኖሮ የተሻለ አዋጭ 
ይሆን ነበር:: ምንም እንኳ አቶ ታደለ 
ለስራ ያላቸው ተነሳሽነት መልካም 
ቢሆንም የንግድ ስራውን ወደፊት 
ለማስቀጠል በባለሙያዎች እና 
በፋይናንስ ተቋማት መደገፍ ካልተቻለ 
አስቸጋሪ ይሆንባቸዋል:: 

ሰሊጥን በጥሬው ወደ ውጭ ከመላክ 
ውጭ ብዙም እሴት የመጨመር ስራ 
በሌለበት የሰሊጥ እሴት ሰንሰለት 
እንደ አቶ ታደለ ያሉ ስራ ፈጣሪ 
ግለሰቦች በሚመለከታቸው አካላት 
ሊደገፉ ይገባል:: አቶ ታደለን 
በመደገፍ ለውጤት ማብቃት ለሌሎች 
ጀማሪ ስራ ፈጣሪ ግለሰቦች ተነሳሽነት 
እንዲኖራቸው እና እንዲበረታቱ 
ያደርጋል::
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ባለሃብት አርሶአደሮች የተሳተፉበት የሰሊጥ ባለሃብቶች የውይይት መድረክ ተዘጋጀ
በአማራ እና ትግራይ ክልሎች በሰሊጥ 
ልማት ላይ ለሚሳተፉ አምራች 
ባለሃብቶች በጎንደር እና መቀሌ 
ከተሞች መድረኮች ተዘጋጅተው 
ውይይት ተደርጓል:: በመድረኩ 
ከፍተኛ የመንግስት ሃላፊዎች፣ 
የግብርና ባለሙያዎች፣ የፋይናንስ 
ተቋማት እና የሌሎች ባለድርሻ አካላት 
ሰራተኞች ተገኝተዋል:: 

በውይይት መድረኮቹ በሰሊጥ ልማት 
እና ግብይት ዘርፍ የሚታዩ ተግዳሮቶች 
ዙሪያ ውይይት ተደርጓል:: በሁለቱም 
መድረኮች ከተነሱት ችግሮች መካከል 
የፋይናንስ አቅርቦት ችግር፣ ከግብርና 
ግብዓት አቅርቦት ጋር የተያያዙ 
ውስንነቶች፣ የማሽነሪ አቅርቦት 
ችግር፣ የአየር ትንበያ መረጃ አቅርቦት 
ችግር፣ በዘርፉ ያሉ ባለድርሻ አካላት 
ተቀናጅተው አለመስራታቸው፣ ከገበያ 
ጋር የተያያዙ ችግሮች፣ በዘረፉ 

አገልግሎት የሚሰጡ ባለድርሻ 
አካላት አቅም ውስንነት እና የግብርና 
ማሽነሪዎችን ከውጭ ለማስገባት 
ተግዳሮት የሆኑ ቢሮክራሲዎች 
ጎልተው የወጡ ችግሮች ናቸው:: 

ዶ/ር እያሱ አብረሃ የእርሻ እና 
እንስሳት ሃብት ሚንስትር ሚኒስቴር 
ዲኤታ በሰሊጥ ግብርና ዘርፍ 
የሚፈለገውን ለውጥ ለማምጣት 
የተነሱትን የዘርፉ ዋና ዋና ተግዳሮቶች 
መፍታት እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል:: 
በተጨማሪም ሀገሪቱ ያላትን አንጻራዊ 
የተፈጥሮ ሃብት፣ አመቺ የግብረና 
ሁኔታ እና ለገበያ አመቺ የሆነ 
መልካምድራዊ አቀማመጥ አሟጦ 
መጠቀም እንደሚያስፈል አጽንዖት 
ሰጥተው ተናግረዋል::

በሁለቱም መድረኮች የሰሊጥ 
መረቡ ባለድርሻ አካላት ተግባራትን 

በተለመደው መልኩ የሚቀጥሉ 
ከሆነ የተለየ ውጤት ማስመዝገብ 
እንደማይችሉ ትኩረት ተሰጥቶት 
የተነገረ ነጥብ ነው::

ሁለቱም መድረኮች የሰሊጥ አምራች 
ባለሃብቶች ከፌደራል እና ክልላዊ 
ከፍተኛ ሃላፊዎች፣ ተመራማሪዎች 
እና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ፊት 
ለፊት ተገናኝተው እንዲወያዩ እድል 
በመፍጠር ረገድ የተሳኩ ነበሩ::

በጎንደር ከተማ የተዘጋጀውን መድረክ 
የክልሉ ግብርና ቢሮ ከጎንደር ግብርና 
ምርምር ማዕከል እና ግብርና 
ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ ጋር 
በመተባበር ያዘጋጀው ሲሆን ከ 500 
በላይ ግለሰቦች ተሳትፈውበታል:: 
በመቀሌ የተዘጋጀውን መድረክ 
የትግራይ ቅባት እህል እና ጥራጥሬ 
አምራቾች ማህበር ከእርሻ እና ተፈጥሮ 
ሃብት ሚንስትር እና የክልሉ ቢሮ 
ጋር በመተባበር ያዘጋጁት ሲሆን ከ 
300 በላይ ግለሰቦች ተሳትፈውበታል::
 
በመድረኮቹ መገባደጃ ላይ ተሳታፊ 
ሰሊጥ አምራች ባለሃብቶች በቀጣይ 
ምርት ዘመን የሚያከናውኗቸውን 
ተግባራት በዝርዝር የሚገልጽ የአቋም 
መግለጫ አዘጋጅተዋል፡፡ 

(የዚህን ዜና ሙሉ ሪፖርት በድረገጻችን 
http: / /sbnethiopia.org/sesa-
me-business-forum-held-mekelle 
ይጎብኙ)::

ከመተማ ወረዳ ወርቅ አምባ የዘር 
አምራች ማህበር እና ከሁመራ 
የግል ዘር አምራች አርሶአደሮች እና 
የግብርና ባለሙያዎች የተውጣጡ 
በጥቅሉ 62 ግለሰቦች በዘመናዊ የዘር 
አመራረት፣ ግብይት እና ድህረ ምርት 
እሴት መጨመር ዙሪያ በገንዳዉሃ 
እና ሁመራ ከተሞች ስለጠና 
ተሰጥቷቸዋል:: ስልጠናዎቹ በሁሉቱ 
የቤኔፊት እህት ፕሮጀክቶች ማለትም 
በኤስ ቤ ኤን እና አይኤስኤስዲ 
ፕሮግራሞች በጋራ የተዘጋጀ ነው:: 

በስልጠናው ከወርቅአምባ የዘር 
አምራች ማህበር ተሳታፊ የሆኑ 
አርሶአደሮች በዘር ማምረት ሂደት 

ያለባቸውን የገበያ ችግር አጽንዖት 
ሰጥተው እቅርበዋል:: አርሶአደሮቹ 
እንደገለጹት የድጋፍ ስራዎቹ ዘር 
ማምረቱ ላይ ብቻ ሳይሆን ግብይቱ 
ላይም ትኩረት ሊየደርጉ ይገባል 
ብለዋል:: 

በባለፉት አመታት ባገኙት ስልጠና 
መሰረት ጥራቱን የጠበቀ ዘር 
ቢያመርቱም የገበያ አለመኖር ግን 
ተግዳሮት እንደሆነባቸው ገልጸዋል:: 
በዚህ ምክንያትም ያመረቱትን 
ምርጥ ዘር በእህል ዋጋ እንደሸጡት 
ተናግረዋል:: ከአሰልጣኞች ማህበራቱ 
ያለባቸውን የገበያ ችግር ለመቅረፍ 
የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት 

ከሚመለከተው አካል ለማግኘት 
መስራት እንዳለባቸው እና የምስክር 
ወረቀት ማግኘት ከቻሉ የገበያ 
ችግራቸውን መቅረፍ እንደሚችሉ 
ሃሳብ ተሰጥቷል:: 

የሰሊጥ ዘር አምራች አርሶአደሮች ስለጠና ተሰጣቸው

በመቀሌ የተካሄደው የሰሊጥ ፎረም ከፊል ገጽታ

የወርቅአምባ ዘር አምራች ህብረት ስራ 
ማህበር አባላት በገንዳውሃ ስልጠና ሲወስዱ
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በተፈጥሮአዊ መንገድ የሰብል 
ልማት የተፈጥሮን ይዞታ ሳይጎዳ 
የተሻለ የሰብል ምርት ማግኘትን 
ታሳቢ ያደረገ አካሄድ ነው:: አካሄዱ 
የተፈጥሮ አካባቢን የሚጎዱ ሰው 
ሰራሽ ግብዓቶችን ሳይጠቀሙ ምርትን 
መጨመር የሚያስችል መንገድን 
መከተል ነው:: በእርግጥ ያለምንም 
ግብዓት የሰብል ምርትን መጨመር 
ፈታኝ ተግባር ነው:: በሰሊጥ አብቃዩ 
አካባቢ በተከታታይ አንድ ዓይነት 
ሰብል በመዘራቱ ምክንያት የአፈር 
ለምነት እየቀነሰ ሲሆን የአፈር 
ለምነትን ለመተካት ምንም ዓይነት 
አማራጮች አለመኖሩ ሌላኛው ፈተና 
ነው:: በዚህም ምክንያት የሰብል 
ምርታማነት እያነሰ በተፈጥሯአዊ 
መንገድ ከሚመረት ሰብል ምርት 
የሚገኘው ትርፍ እየቀነሰ ይገኛል:: 

ይህንን ችግር ለመቀነስ ሰሊት ሃሊንግ 
የተባለው የግል ኩባንያ የተለያዩ 
አማራጮችን ለመለየት የሙከራ 
ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል:: 

በተፈጥሮአዊ መንገድ የአፈር ለምነትን በማሻሻል 
ምርታማነትን ማሳደግ

አዳዲስ የሰብል ዓይነቶችን የማላመድ 
ሙከራ፣ የተለያዩ በተፈፈጥሮአዊ 
መንገድ የአፈር ለምነትን ለመጨመር 
የሚያስችሉ አማራጮችን በማቀናጀት 
መሞከር፣ የሰብል ስብጥር እና የተለያዩ 
ፈሳሽ ተፈጥሮአዊ ማዳበሪያዎችን 
የሙከራ ተግባር እያከናወነ ይገኛል:: 

አማራንተስ፣ ኪየኖ፣ ቺያ እና ፎንዮ 
የተባሉ የሰብል ዓይነቶች በተፈጥሮአዊ 
መንግድ ለሚያመርቱ አርሶአደሮች 
ከሰሊጥ ጋር በፈረቃ እንዲዘሯቸው 
በሙከራ ስራው የተካተቱ የሰብል 
ዓይነቶች ናቸው:: እንዚህ ሰብሎች 
የተመረጡት ባላቸው የስር ዝርጋታ 
ባህርይ፣ እድገት፣ ንጠረ ነገሮችን 
ከአፈር ስቦ የመጠቀም ባህርይ፣ 
የንጥረ ነገር የማከር እና ሌሎች ስነ 
ህይወታዊ ባህርያት ምክንያቶች ነው:: 

ከዚህም በተጨማሪ እነዚህን ሰብሎች 
ከሰሊጥ ጋር በማፈራረቅ ዋና ዋና 
የሰሊጥ ተባይ እና በሽታዎችን 
ስነ ህይወታዊ ኡደት እንዲቋረጥ 

አገልግሎቱ እንደጠቀማቸው እና 
በደረሳቸው መረጃ መሰረት የግብርና 
ስራቸውን አቅደው እንዳከናወኑ 
ተናግረዋል:: በመረጃው ይዘት 
ላይ መስተካከል አለበት ያሏቸውን 
ሃሳቦችም ሰንዝረዋል:: በግብረመልሱ 
የተገኙ ሃሳቦችን በመጠቀም 
አርሶአደሮች በቀላሉ ሊረዱት ይችላሉ 
ተብሎ በታመነበት መንገድ የመረጃውን 
ይዘት ለማሻሻል ተሞክሯል:: 

በዚህም መሰረት 112 (ከዚህ ውስጥ 
33 ሴቶች ናቸው) ባለሙያዎች 

በማይካድራ የሰሊጥ ሃሊንግ የሙከራ ስራ፤ በሰሊጥ መዝሪያ ወቅት

      የአየር ትንበያ ስልጠና
በሰሊጥ ግብርና የአየር ትንበያ መረጃ 
አቅርቦት ምርት እና ምርታማነትን 
ለማሳደግ ወሳኝ ነው:: ምክንያቱም 
ከዘር ወቅት ምርቱ መጋዘን እስኪገባ 
ድረስ በአየር ጸባይ መለዋወጥ 
ምክንያት ሊጎዱ ከሚችሉ ሰብሎች 
መካከል ሰሊጥ ዋነኛው ነው:: 

በሰሜን ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍል 
የሚኖሩ አርሶአደሮች የአየር 
ትንበያ መረጃ የሚያገኙት ከመገናኛ 
ብዙሃን ሲሆን መረጃውም ጠቅለል 
ያለ አካበቢውን የሚመለከት ነው:: 
በተግባር ሲታይ ግን ከወረዳ ወረዳ 

በማድረግ እና ክምችት በመቀነስ 
አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ተብሎ ታሳቢ 
ተደርጓል:: በተጨማሪ ሰሊጥ አምራች 
አርሶአደሮች ከሰሊጥ ውጪ የሰብል 
ምርት አማራጫቸውን በማስፋት 
ተቀያያሪ የሆነውን የአየር ፀባይ 
እንዲቋቋሙ ይረዳቸዋል::

የጥራጥሬ ሰብሎች ናይትሮጅን 
የተባለውን ለሰብል እድገት አስፈላጊ 
የሆነውን ንጥረ ነገር በማከር የአፈር 
ለምነትን ይጨምራሉ:: ስለዚህ 
የጥራጥሬ ሰብሎችን ከሌሎች 
ሰብሎች ጋር በማሰባጠር መዝራት 
ጠቃሚ ነው:: የማሰባጠር ሙከራው 
የሰሊጥ ሰብል ከየትኛው የጥራጥሬ 
ሰብል ጋር በማሰባጠር ሲዘራ የተሻለ 
ምርት ይሰጣል የሚለውን ለመለየት 
እየተካሄደ ያለ የምርምር ስራ ነው::
 
የተፈጥሮ ማደበሪያ መጠን ልየታ 
ሙከራው በተለያየ መጠን የከብቶች 
ቅሪትን፣ ፈሳሽ የተፈጥሮ ማዳበሪያን 
እና ገለባ በማቀናጀት እየተሰራ ያለ 
ሙከራ ነው:: በተጨማሪም ካምፓኒው 
ከሁመራ ግብርና ምርምር ማዕከል ጋር 
በመተባበር የተለያየ የውህደት መጠን 
(5% እና 10%) ያለውን እና በአካባቢ 
ከሚገኝ ጥሬ እቃ የተጨመቀውን 
ፈሳሽ ማዳበሪያ መጠን የመለየት ስራ 
እያከናወነ ይገኛል::

እነዚህ የምርምር ተግባራት 
በተፈጥሯአዊ መንገድ ሰሊጥ 
የማምረት ተግባሩን የሚያግዝ ውጤት 
ያስገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል:: ከመስክ 
የምርምር ስራው ባሻገር ወጪ እና 
ገቢን በመመዝገብ አርሶአደሮች ብሎም 
ካምፓኒዎች ሊያገኙ የሚችሉትን 
ትርፍ እና ኪሳራ ስሌት የሚሰራ 
ይሆናል::

ብሎም ከቀበሌ ቀበሌ የሚሰተዋለው 
የአየር ሁኔታ በጣም የተለያየ ነው:: 
ይህንን ከግምት ውስጥ በማስገባት 
ቤኔፊት ኤስቢኤን ከብሄራዊ የአየር 
ትንበያ መረጃ ባለስልጣን እና 
ኮመንሴንስ ከተባለው ፕሮጀክት ጋር 
በመተባበር ለተመረጡ አርሶአደሮች 
እና ባለሙያዎች በተንቀሳቃሽ ስልክ 
በአጭር የጽሁፍ መልዕክት የአየር 
ትንበያ መረጃ መላክ የጀመረው::
 
ባለፈው ዓመት አገልግሎቱን ካገኙ 
አርሶአደሮች በተሰበሰበ ግብረ መልስ 
ሁሉም ሊባል በሚችል ደረጃ ወደ ገጽ 7 ዞሯል
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የተሻሻሉ የሰሊጥ ቴክኖሎጂ ፓኬጆችን 
መተግበር የሰሊጥ ምርትን ከእጥፍ 
በላይ መጨመር ቢያስችልም ተጨማሪ 
የምርት ወጭን ይጠይቃል:: አብዛኛው 
አርሶአደር ቴክኖሎጂዎችን ለመጠቀም 
የካፒታል እጥረት አለበት:: ሰሊጥ 
አምራች አርሶአደሮች ከህጋዊ ተቋማት 
የሚያገኙት የብድር አገልግሎት ዝቅተኛ 
በመሆኑ ምክንያት ህጋዊ ካልሆኑ 
ግለሰቦች በከፍተኛ ወለድ መጠን 
በመበደር ለችግር እየተዳረጉ ይገኛሉ::  
የሰሊጥ ልማት ደግሞ በተለይ በአረም 
እና አጨዳ ወቅት ከፍተኛ የሰው 
ጉልበት የሚጠይቅ የግብርና ስራ ነው::  
በወቅቱ ካልተሰበሰበ የደረሰ የሰሊጥ 
ሰብል የመፍሰስ እድሉ ከፍተኛ ስለሆነ 
የቅጥር ሰራተኛ መጠቀም የግድ ነው:: 
 
እነዚህን ችግሮች ከግምት ውስጥ 
በማስገባት እና የሰሊጥ ቴክኖሎጂ ፓኬጅ 
ስርጸትን ለማፋጠን ቤኔፊት ኤስቢኤን 
አዲስ አማራጭ አሰራር ይዞ በመቅረብ 
ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሞከር 
ላይ ይገኛል::  እየተሞከረ የሚገኘው 
አዲስ አማራጭ አካሄድ የፋይናንስ 
አቅርቦትን ትኩረት በመስጠት በቀበሌ 
ደረጃ የግብርና ጽ/ቤት፣ የአርሶአደር 
ማህበራት፣ የቀበሌ አስተዳደር እና 
የፋይናንስ ተቋማት ተቀራርበው እና 
እቅዳቸውን ተናበው እንዲተገብሩ 

በቀበሌ ደረጃ የሰሊጥ ልማት ባለድርሻ አካላትን ቅንጅት በማጠናከር....
ለማስቻል ያለመ ነው::  የግብርና 
ባለሙያዎች ከሌሎች ተቋማት ጋር 
በመተባበር የተሻሻሉ የሰሊጥ ቴክኖሎጂ 
ፓኬጅ መጠቀም የሚፈልጉ ታታሪ 
አርሶአደሮችን በመምረጥ ለፋይናንስ 
ተቋማት ያሳውቃሉ::  የተመረጡ 
አርሶአደሮችን በማሰልጠን እና 
አተገባበራቸውን ክትትል በማድረግ 
ያገኙትን ብድር ለታለመለት ዓላማ 
ማዋላቸውን ይከታተላሉ ድጋፍም 
ያደርጋሉ::  የአርሶአደር ማህበራት 
የቀበሌውን የግብርና እቅድ በመረዳት 
አስፈላጊ የግብዓት ዓይነት እና መጠን 
ያቀርባሉ::  አባላት የሚያመርቷቸውን 
ምርት መጠን ከግብርና ባለሙያዎች 
ጋር በመገምገም ለግብይት ዝግጅት 
ያደርጋሉ::  ይህ አማራጭ በ 2009/10 
ምርት ዘመን በ12 ቀበሌዎች ተሞክሮ 
የነበር ሲሆን በተለያዩ ምክንያቶች 
በሚፈለገው መጠን መሄድ አልቻለም::
 
ከባለፈው ዓመት የተገኙ ልምዶችን 
በመቀመር የእቅድ ቅጹን በማሻሻል 
ከሚመለከታቸው ተቋማት ከፍተኛ 
ሃላፊዎች ጋር ውይይት ተደርጓል::  
በውይይቶቹ ከሚመለከታቸው 
ሃለፊዎች ቀና ግበረ መልስ 
ማግኘትም  ተችሏል::  ይህንን 
መነሻ በማድረግ በስድስት ወረዳዎች 
በሚገኙ 12 ቀበሌዎች የድጋፍ 
ፕሮግራሙ በየቀበሌው ከተዋቀሩ 

የቀበሌ ግብርና-ኢኪኖሚ ኮሚቴዎች 
ጋር የ2010/11 ምርት ዘመን 
የቀበሌዎቹ የግብርና ምጣኔሃብታዊ 
እቅድ ታቅዷል::  በእቅዱ በዋነኛነት 
በምርት ዘመኑ በሰሊጥ የሚሸፈን ማሳ 
ስፋት፣ አጠቃላይ የምርት ወጭ፣ 
በአርሶአደሮች በራሳቸው ሊሸፍኑት 
የሚችሉት ወጪ እና በብድር 
ሊሸፈን የሚችለው የወጪ መጠን 
ትኩረት ተሰጥቶት ተሰርቷል:: እቅዱ 
በኮሚቴው ተገምግሞ ስምምነት ላይ 
ከተደረሰ በኋላ የሰሊጥ ቴክኖሎጂን 
መተግበር የሚፈልጉ ነገር ግን በብድር 
አቅርቦት ችግር ምክንያት ተግባራዊ 
ማድረግ ያልቻሉ እና በብድር አመላለስ 
መልካም ስም ያላቸው አርሶአደሮች 
ተመርጠዋል::  እቅዱ እና የተመረጡ 
አርሶአደሮች በቀበሌ የብድር ኮሚቴ 
በኩል በመሸኛ ደብዳቤ በየአካባቢው 
ለሚገኙ የአማራ ብድር እና ቁጠባ 
ተቋም ተሰጥቷል:: በቀጣይም 
በተቋሙ የብድር አቅርቦት ህግና 
ደንብ መሰረት ብድር እንዲያቀርብ 
የክትትል ስራ ይሰራል::

ቤኔፊት ኤስቢኤን ይህ የሙከራ 
ተግባር እንደሚሳካ ተስፋ እያደረገ 
በተመረጡ ቀበሌዎች ውጤታማ 
ከሆነ በሚቀጥሉት ዓመታት ወደ 
ሌሎች ቀበሌዎች እንዲስፋፋ ጥረት 
ያደርጋል::

     የአየር ትንበያ ስልጠና..... 

የአሰልጣኞች ስልጠና በሰኔ ወር 2010 
ዓ.ም ተሰጥቷቸዋል:: የስልጠናው 
ተሳታፊዎች ከቀበሌዎች የተውጣጡ 
የግብርና ልማት ጣቢያ ሰራተኞች፣ 
የወረዳ ባለሙያዎች እና የተወሰኑ 
የህብረተሰብ መምህሮች ናቸው::

በስልጠናው የተሳተፉ ባለሙያዎች 
በአጭር የጽሁፍ መልዕክቱ የተካተቱ 
መረጃዎችን በመረዳት መልዕክቱ 
ለሚደርሳቸው አርሶአደሮች ገላጻ 
ያደርጋሉ፣ አካባቢውን መሰረት ያደረገ 
የግብርና ተግባራትን ምከረሃሳብ 
ለአርሶአደሮች ይሰጣሉ፡፡ በስልጠናው 
መሰረታዊ የአየር ትንበያ መረጃ 
ጽነሰ ሃሳቦች፣ የአየር ትንበያ መረጃን 
መሰረት በማድረግ ሊተገበሩ የሚገቡ 
የግብርና ስራ ተግባራት፣ የፕላስቲክ 
ሬንጌጅ የዝናብ መለኪያ አተካከል፣ 
የ2009 ዓ.ም የአየር ትንበያ መረጃ 

ሰልጣኞች ከስልጠና በኋላ ለሚሰጡት ስልጠና የድርጊት መርሃ ግብር ሲቀርጹ

አቅርቦት ስራ እና የተሻሻሉ የሰሊጥ 
ቴክኖሎጂዎች አተገባበር በስለጠናው 
የተዳሰሱ ርዕሰ ጉዳዮች ናቸው:: 

ከስልጠናው በኋላ ሰልጣኞች በቀጣይ 
አርሶ አደሮችን ለማሰልጠን እና 
ድጋፍ ለማድረግ የሚያስችላቸውን 

ከገጽ 6 የዞረ

ከገጽ 3 የዞረ

የጊዜ ሰሌዳ እና የድርጊት መርሃግብር 
ቀርጸዋል:: ስለጠናው በሶስት ቦታዎች 
ማለትም በሳንጃ፣ ገንዳዉሃ እና 
ሁመራ ከተሞች የተዘጋጀ ሲሆን ከ13 
ወረዳዎች የተውጣጡ ባለሙያዎች 
ተሳትፈውበታል::



ለበለጠ መረጃ
ጥቄዎች፣አስተያየቶች እንዲሁም አጠቃላይ መረጃዎችን በተመለከተ በኢሜል አድራሻችን sbnethiopia@gmail.com 
ይላኩልን፡፡ የሰሊጥ መረቡን እና የድጋፍ ፕሮግራሙን በተመለከተ በድረገጻችን http://sbnethiopia.org/ የተሟላ 
መረጃ ማግኘት ይችላሉ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በፌስቡክ አድራሻችን http://www.facebook.com/SBNEthiopia
በትዊተር ገጻችን መረጃ ማግኘት ይችላሉ፡፡ http://twitter.com/SBNEthiopia

ተሳታፊዎች፡- መልሰው ምስክር፤ ፍሎረንተን ዲ፣ ሃጎስ ወ/ገብርኤል.፤ እናኪባኛ መ፤ ካህሱ ከላሌ፤እና ሌሎች 
        የቤኔፊት- ኤስ ቢ ኤን ሰራተኞች 
አዘጋጆች፡ አንዱአለም ታደሰ እና አንተነህ መኩሪያ
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ቀጣይ ተግባራት
• የመስክ ቀኖችን ማዘጋጀት፤
• ለልማት ጣቢያ ሰራተኞች ክትትል እና ድጋፍ ማድረግ፤
• ለቀን ሰራተኞች እና አሰሪዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮችን ማዘጋጀት፤
• የአርሶአደሮች እርሻ ስራ ወጪ እና ገቢ ምዝገባ ስራ እና የአቻ ለ አቻ ውይይት ተግባሩን መከታተል፤
• የብድር ዋስትና ስራውን በቅርበት መከታተል፤
• ተግባር ተኮር የሰሊጥ ተባይ እና በሽታ ስልጠና መስጠት፤

ቤኔፊት ኤስ ቢ ኤን  በበለሳ አካባቢ በተፈጥሮአዊ መንገድ ሰሊጥ 
ለሚያመርቱ አርሶአደሮች እገዛ ማድረግ ጀመረ

በምስራቅ በለሳ፣ በምዕራብ በለሳ እና 
አዲስ በተቋቋመው ኪንፋዝ በገላ 
ወረዳዎች የሰሊጥ ልማት ከጊዜ ወደ 
ጊዜ እየተስፋፋ ይገኛል:: በ2009/10 
ምርት ዘመን በምስራቅ በለሳ በሰሊጥ 
የተሸፈነው መሬት 4,127 ሄክታር 
ነበር:: ከወረዳው በተገኘ መረጃ መሰረት 
በባለፉት ሰባት ዓመታት በወረዳው 
አማካይ የሰሊጥ ምርታማነት 4.5 
ኩንታል በሄክታር ነው:: 

በእነዚህ ወረዳዎች በአብዛኛው ሰሊጥን 
በተለምዶ አሰራር ማለትም አንድ ጊዜ 
እርሻ በማረስ፣ ያለማዳበርያ በብተና 
መዝራት የተለመደ ነው:: በምስራቅ 
በለሳ ከሚገኙ 30 ቀበሌዎች 21 
ለሰሊጥ ምርት ምቹ ናቸው:: በወረዳው 
22 መሰራታዊ ህብረት ስራ ማህበራት 
እና 4 የሰሊጥ የመጀመሪያ ግብይት 
ማዕከላት ይገኛሉ:: ከ 3,200 በላይ 
አርሶአደሮች በተፈጥሮአዊ መንገድ 
ሰሊጥ ማምረታቸውን የሚያረጋግጥ 
የምስክር ወረቀት አላቸው:: 

እነዚህ አርሶአደሮች የሚያመርቱትን 
ሰሊጥ ጸሃይ ዩንየን እየገዛ በተፈጥሮአዊ 
ምርት ደረጃ ከባለፈው ዓመት ጀምሮ 
ወደ ውጭ እየላከ ይገኛል:: በ2009/10 
ምርት ዘመን ዩንየኑ ከምስራቅ በለሳ 
ወረዳ 38 ኮንቴይነር በተፈጥሮአዊ 
መንገድ የተመረተ የሰሊጥ ምርት 
በመግዛት ለውጭ ካምፓኒ ሽጧል:: 

አንድ የሰሊጥ ምርት ተፈጥሮአዊ 
ነው ለመባል እና የተሻለ የገበያ 

ዋጋ ለማግኘት ዝቅተኛ አስፈላጊ 
መስፈርቶችን ሟሟላት እና 
መስፈርቶቹን ስለሟሟላቱ ማረጋገጫ 
የምስክር ወረቀት ሊኖረው ግድ ነው::
ቤኔፊት ኤስቢኤን ከጸሃይ ዩንየን ጋር 
በመተባበር ከተጠቀሱት ወረዳዎች 
ለተውጣጡ 70 የግብርና ባለሙያዎች 
እና የጸሃይ ዩንየን የሰብል ልማት 
ባለሙያዎች በተፈጥሮአዊ መንገድ 
ሰሊጥ እንዴት ሊመረት እንደሚችል 
እና መሟሏት ስለሚገባቸው 
መስፈርቶች ስልጠና ሰጥቷል::

በተጨማሪም ቤኔፊት ኤስቢኤን 
ከወረዳው ግብርና ጽ/ቤት ጋር 
በመተባበር በ 6 የአርሶአደር ማሰልጠኛ 
ማዕከላት 20 የተሻሻሉ የሰሊጥ 
ቴክኖሎጂ ፓኬጆችን (ሰው ሰራሽ 
ማዳበሪያን በተፈጥሮአዊ በመተካት) 
ሰርቶ ማሳያ እያከናወነ ይገኛል::

የእርሻ እና እንስሳት ሃብት ሚኒስቴር 
የቅባት እህሎች አመራረት መመሪያ 
እና የቴክኖሎጂ ፓኬጁ እንዲሻሻል 
አድርጓል::  በምርምር የተገኙ አዳዲስ 
ውጤቶች መመዝገባቸው ለመሻሻሉ 
ምክንያት ነው:: 

የሰሊጥ ፓኬጁ ሲሻሻል ባለፉት አራት 
ዓመታት ሲካሄዱ ከነበሩ የተጨማሪ 
ወጪ እና ተጨማሪ የሰሊጥ ምርት 
ንጽጽር፣ የትርፍ እና ኪሳራ እንዲሁም 
የድህረ ምርት ብክነት ጥናቶች የተገኙ 
አዳዲስ መረጃዎችን እንደ ግብዓት 
በመጠቀም ነው:: ሚንስትር መስሪያ 
ቤቱ በተሻሻሉ መመሪያዎች እና 
ፓኬጆች ዙሪያ በአዳማ የአሰልጣኞች 
ስልጠና ሰጥቷል:: በስልጠናው 
ከክልል፣ ዞን እና ወረዳ ግብርና ጽ/
ቤቶች የተውጣጡ ከ 1,000 በላይ 
ባለሙያዎች ተሳትፈውበታል:: 

የቤኔፊት ኤስቢኤን ባለሙያዎች 
ፓኬጁን በማሻሸል እና በሰሊጥ፣ 
የፈረንጅ ሱፍ እና የሀበሻ ሱፍ ሰብሎች 
አመራረት ላይ በተሰጡ ስልጠናዎች 
ላይ በንቃት ተሳትፈዋል::

ሀገር አቀፍ የቅባት እህሎች 
አመራረት መመሪያ ተሻሻለ 

ሰልጣኖች በተፈጥሮ መንገድ ሰሊጥን የማምረት 
ሂደት ተግዳሮቶች ላይ ውይይት ሲያደርጉ


