
የዚህ ጹሑፍ አላማ በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ የሰሊጥ ምርትና ግብይት መረብ 
የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ግምት ውስጥ በማስገባት እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትን 
በተመለከተ ለባለድርሻና አጋር አካላት አጫጭር ወቅታዊ መረጃዎችን ማድረስ ነው፡፡

እጅዎን በንጽህ ውሃና በሳሙና 
ይታጠቡ ወይም አልኮል ባለው  

የጀርም ማጽጃ ያጽዱ

እጅዎን ሳይታጠቡ አፍዎን፣ 
አፋንጫዎንና አይንዎን 

አይንኩ

በእጅ 
መጨባበጥን ያቁሙ

ከሰዎች ጋር የሚኖርዎትን  
አካላዊ ርቀት ይጠብቁ

ከኮኖና ቫይረስ ወረርሽኝ እራስዎን ይከላከሉ!

ከነዚህ በተጨማሪም መንግስትና የጤና ባለሙዎች የሚሰጧቸውን ሌሎች መመሪያዎች ይከተሉ!

የሰሊጥ      ምርትና ግብይት መረብ

ሰኔ 15 ቀን 2012           ዓ.ም

ቤኔፊት-ኤስ ቢ ኤን የግብርና ኤክስቴንሽን ማስተማሪያ ህትመቶችን
 ለ7 ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤቶች አስረከበ

የሰሊጥ ምርት እና ግብይት መረብ የድጋፍ ፕሮግራም 
(ቤኔፊት-ኤስ ቢ ኤን) ከጎንደር እና ሁመራ ግብርና 
ምርምር ማዕከላት ጋር በመተባበር ያዘጋጃቸውን 
5,340 የሰሊጥ ሰብልን የሚያጠቁ ተባዮችና የመከላከያ 
ዘዴዎች፣ 8,940 የአኩሪ አተር እና 6,840 የማሾ 
አመራረት መመሪያ በማዕከላዊ ጎንደር፣ ምዕራብ ጎንደር 
እና አዊ ዞኖች ለሚገኙ ሰባት ወረዳ ግብርና ጽህፈት 
ቤቶች አስረክቧል:: ከህትመት ውጤቶቹ ባሻገር የድጋፍ 
ፕሮግራሙ ከዚህ ቀደም ያዘጋጃቸውን አጫጫር 
ቪዲዮዎች፣ የማሰልጠኛ ማኑዋሎች፣ በራሪ ጽሁፎች፣ 
የአሰራር መግለጫዎች እና ሌሎች የኤክስቴንሽን መርጃ 

ውጤቶችን በአንድ በማሰባሰብ በሶፍት ኮፒ በፍላሽ ዲስክ 
ለሁሉም ወረዳዎች ተሰጥቷል:: 

ርክክቡን ያደረጉት የማዕከላዊ ጎንደር ግብርና መምሪያ 
ሃላፊ የሆኑት አቶ አንዱዓለም ሙሉ እንደተናገሩት በዚህ 
ዓመት የሳንባ ቆልፍ በሽታ በሀገራችን እና በክልላችን ችግር 
እየፈጠረ ይገኛል:: በተለይ የውጭ ምንዛሬ ምንጫችን 
የሆነው የሰሊጥ ልማት በዚህ ወረርሽኝ ሊጎዱ ከሚችሉት 
ዘርፎች አንዱ ነው:: ይህን ችግር በመቋቋም የሰብል ልማት 
ስራችንን በአግባቡ ለማካሄድ የኤክስቴንሽን ኮሙኒኬሽን 

ወደ ገጽ 2 ዙሯል



ተግባራችንን የበለጠ አጠናክረን ልንሰራ ይገባል:: ይህንን 
ከግምት ውስጥ በማስገባት የሰሊጥ ምርት እና ግብይት 
መረብ የድጋፍ ፕሮግራም ከጎንደር ግብርና ምርምር 
ማዕከል ጋር በመተባበር እነዚህን የኤክስቴንሽን አጋዥ 
ህትመቶች በማዘጋጀታቸው ምስጋና ይገባቸዋል:: በተለይ 
ከዞን እስከ ቀበሌ ክፍተት ያለብን የሰብል ጥበቃ ስራ ላይ 
ይህን የመሰለ የሚስብና እና በቀላሉ መረዳት የሚያስችል 
ህትመት መዘጋጀቱ ትልቅ ክፍተት የሚሞላ ነው ብለዋል:: 
አያይዘውም የባለሙያዎቻችንን እና የአርሶአደሮችን 
እውቀት እና ክህሎት ለማሳደግ የኤክስቴንሽን ህትመት 
ውጤቶችን በጥንቃቄ በመያዝ ልንጠቀምበት ይገባል ሲሉ 
መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል:: 

የጎንደር ግብርና ምርምር ማዕከል ዳይሬክተር የሆኑት 
አቶ አስፋው አዛናው በበኩላቸው የተዘጋጁት የህትመት 
ውጤቶች እና በሶፍት ኮፒ የቀረቡት የኤክስቴንሽን መርጃ 
አጫጭር ቪዲዮዎች እና ጽሑፎች በምርምር የተገኙ እና 
በቂ መረጃ ላይ የተደገፉ የኤክስቴንሽን ስራውን ውጤታማ 
እንዲሆን የሚያግዙ እና ለረዥም ጊዜ ጥቅም ላይ ሊውሉ 
የሚችሉ ሲሆኑ በተለይ በዚህ ወረርሽኝ ወቅት አካላዊ 

ርቀትን በመጠበቅ በግል በአርሶአደር ደረጃ ለሚሰጠው 
የኤክስቴንሽ እና የምክር አገልግሎት ድጋፍ ዓይነተኛ 
አማራጮች ናቸው ብለዋል:: 

በመጨረሻም በዕለቱ ከምዕራብ አርማጭሆ፣ ታች 
አርማጭሆ፣ ጠገዴ  እና መተማ ወረዳዎች የተገኙ 
የግብርና ጽህፈት ቤት ተወካዮች የአመራረት መመሪያዎች 
እና የአሰራር መግለጫ ህትመት ውጤቶችን ወረዳቸውን 
በመወከል ተረክበዋል:: የኤክስቴንሽን ደጋፊ የህትመት 
ውጤቶቹ የኤክስቴንሽ እና የምክር አገልግሎት 
የድጋፍ ስራቸውን እንደሚያቀልላቸው እና ውጤታማ 
እንደሚያደርግላቸው ገልጸዋል:: በተለይ በዚህ የወረርሽኝ 
ወቅት እራሳቸውን ከበሽታው እየተከላከሉ የኤክስቴንሽን 
ስራውን ለማቀላጠፍ የህትመት ውጤቶቹ ከፍተኛ እገዛ 
እንደሚያደርጉላቸው ገልጸው ይህን እገዛ ላደረጉት 
የሰሊጥ ምርት እና ግብይት መረብ የድጋፍ ፕሮግራም 
እና የጎንደር ግብርና ምርምር ማዕከል ምስጋናቸውን 
አቅርበዋል::

አኩሪ አተር: አማራጭ የገበያ ሰብል
አኩሪ አተር ሰሊጥ በሚያመርቱ የሰሜን ምዕራብ ቆላማ 
አካባቢዎች ከሚመረቱ የፈረቃ ሰብሎች ውስጥ አንዱ 
ነው፡፡ ይህ ሰብል የመሬት ለምነትን በመጨመር ከፍተኛ 
አስተዋጽኦ ያደርጋል፡፡ ሰብሉ በሚመረትበት ቆላማ 
አካባቢዎች ብዙም ለምግብነት እየዋለ ባይሆንም ከፍተኛ 
ምርት በመስጠት ትልቅ ገበያ ያለው ሰብል ነው፡፡ 

በተለይ በዚህ የምርት ዘመን ከወቅቱ የሳንባ ቆልፍ 
(የኮሮና ቫይረስ) ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ሊያጋጥም 
በሚችለው የሰራተኛ እጥረት እና የኤክስፖርት ገበያ 
መቀዛቀዝ ምክንያት ሊከተል በሚችለው የገበያ እጥረት 
የአርሶ አደሩ ገቢ እንዳይቀንስ ሊያግዙ ከሚችሉ ሰብሎች 
መካከል አንደኛው አኩሪ አተር ነው፡፡

በአማራ ክልል የተቋቋሙ ትላልቅ የዘይት ማቀነባበሪያ 
ፋብሪካዎች የአኩሪ አተርን ምርት ዋነኛ ግብዓት 
አድርገው ለመጠቀም ማቀዳቸው ምርቱ በስፋት 
ቢመረት አዋጭ ሊሆን እንደሚችል ያሳያል፡፡ በቅርቡ 
ስራውን የሚጀምረው የሪችላንድ ፍብሪካ ብቻ በዓመት 
እስከ 1.5 ሚልዮን ኩንታል አኩሪ አተር ለማቀነባበር 
እቅድ አለው:: ይህ በክልሉ በዓመት ይመረታል ተብሎ 
ከሚታሰበው 700,000 ኩንታል የአኩሪ አተር የምርት 
መጠን ከእጥፍ በላይ ነው፡፡ ሪችላንድና ሌሎች የግብርና 
ምርት ማቀነባበሪያ ፍብሪካዎች መከፈት በክልሉ ብሎም 
በሀገሪቱ ላሉ አርሶአደሮች መልካም አጋጣሚ ነው:: 
በመሆኑም አርሶአደሩ ካለው የመሬት ስፋት፣ የቀን 
ሠራተኛ አቅርቦት እና አኩሪ አተር ከሚያስገኘው ጥቅም 
አንጻር እንደ ከፍተኛ አማራጭ ገቢ ማስገኛ ሰብል 
እንዲጠቀመው ማስገንዘብ እንወዳለን፡፡ 

ከተጠቀሱት ጠቀሜታዎች በተጨማሪ አኩሪ አተር 
ከፍተኛ የምግብ ንጥረነገር ይዘት ካላቸው ሰብሎች 
መካከልም አንዱ ነው፡፡ በፕሮቲን፣ ቅባት፣ ፋይቨር፣ 
ብረት፣ ካልሺየም እና ሌሎች ቫይታሚኖችና ንጥረ- 
ነገሮች የበለጸገ ስለሆነ አኩሪ አተርን ለገበያ ከማምረት 
ባለፈ ለምግብነት መጠቀም ለቤተሰብ የተሻለ ይዘት 
ያለውና የተመጣጠነ ምግበ ለማግኘት ይረዳል፡፡ 



የ2012/13 የመኸር ወቅት የአይር ፀባይ ትንበያና የግብርና ልማት ምክረ-ሀሳብ
የዘንድሮው ክረምት በመደበኛው ሁኔታ ከሰኔ እስከ 
መስከረም መጨረሻ ድረስ ባሉት ወራት የሀገሪቱ 
አካባቢዎች በመደበኛ ሁኔታ ዝናብ እንደሚያገኙ 
ተተንብይዋል። ሆኖም ግን የዝናቡ ሁኔታ በዓለም 
አቀፍና በአካባቢ ደረጃ በሚፈጠሩ ክስተቶች ሊለዋወጥ 
ይችላል፡፡ ከብሔራዊ ሜቲዎሮልጂ ኤጀንሲ በተሰጠው 
ትንበያ መሠረት በ2012/13 የምርት ዘመን በክረምት 
ወቅት የሚኖረው የዝናብ መጠንና ስርጭት በአብዛኛዎቹ 
የሀገሪቱ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ላይ 
መደበኛውን ፈር በተከተለ መልኩ እንደሚጀምርና 
እንደሚወጣ ይጠበቃል:: በመጠን ረገድም የሰሜን ምዕራብ 
የሀገሪቱ አካባቢዎች መደበኛና ከመደበኛ በላይ የሆነ 
ዝናብ እንደሚኖራቸው የትንበያ መረጃው ያመለክታል፡፡

ይህ አጠቃላይ በ2012/13 መኸር ወቅት የሚጠበቀውን 
የዝናብ ሁኔታ አመላካች ትምበያ ነው፡፡ የሜቲዎሮሎጂ 
ኤጄንሲ ዘውትር እሁድ በኢትዮጵያ ቴሌቪዝን ከጠዋቱ 
3:00-3:30 ድረስ ባለው ጊዜ ባለፈው ሳምንት የነበረውን 
የዝናብ ስርጭትና መጠን እንዲሁም በሚቀጥለው 
ሳምንት ሊኖር የሚችለውን የዝናብ ሁኔታና መጠን 
ትንበያ የሚያቀርብ ስለሆነ መከታተሉ ይጠቅማል፡፡ 
እንዲሁም በየአስር ቀኑ፣ በየወሩ እና በወቅቱ አጋማሽ ላይ 
ትንበያውን በጥልቀት እየገመገመ ስለሚያቀርብ በየጊዜዉ 
የሚሰጡትን ትንበያዎችና ምክረ-ሀሳቦች በመከታተል 
ተግባራዊ ማድረግ አስፈላጊ ነው፡፡

ከሰኔ እስከ መስከረም ባሉት ወራት ከሚኖረው የዝናብ 
መጠን ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዘው በሐምሌና ነሐሴ 
ወራት የሚጥለው ዝናብ ነው። በዚህ ወቅት የሰሜን 
ምዕራብ ደጋማ የሀገሪቱ አካባቢዎች ከፍተኛ እና ቆላማ 
አካባቢዎች ደግሞ መደበኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ 
ተብሎ ይገመታል። ትንበያው እንደሚያሳየው የዝናብ 
መውጫ በመስከረም መጨረሻ ይሆናል፡፡ የዘንድሮው 
የዝናብ መጠንና ስርጭት ከ1985 እና ከ1997 ዓ.ም 
ጋር ተቀራራቢነት እንደሚኖረው የኢትዮጵያ ብሄራዊ 
ሚቲዎሮሌጂ ኤጀንሲ አስታውቋል:: በእነዚህ ዓመታት 

በአመዛኙ መደበኛና ከመደበኛ በላይ የሆነ ዝናብ ስርጭት 
እንደነበረ መረጃዎች ያመላክታሉ:: ስለዚህ በተሰጠው 
ትንበያ መሠረት በ2012/13 የምርት ዘመን በክረምት 
ወቅት የሚኖረው የዝናብ መጠንና ስርጭት መደበኛና 
ከመደበኛ በላይ በመሆኑ አርሶአደሮች የሚከተሉትን 
ተግባራት እንዲያከናውኑ ግብርና ሚኒስቴር አስታውቋል::
1. ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎችና ማሳዎች ላይ 

ሰሊጥ ከመዝራት መቆጠብ ወይንም የጎርፍ ማስወገጃ 
ስራዎችን ማከናወን፤ በተለይም ሸክላማ ባሕሪይ 
ካላቸው ማሳዎች ውስጥ ትርፍ ዉሃን ማንጣፈፍ፤

2. እርጥበት አጠር በሆኑ ቆላማ አካባቢዎች በትንሽ 
እርጥበት የሚደርሱ የሰሊጥና ማሽላ ዝርያዎችን 
መዝራት ይመከራል፡፡ የእርጥበት እቀባና የውሃ 
ማሰባሰብ ስራዎችን መተግበር፤ 

3. የነፍሳት ተባይና በሽታ ክስተት በመከታተል አስፈላጊ 
ሆኖ ሲገኝ የመከላከል እርምጃ መውሰድ ይመከራል፡፡

 
ስለዚህ በሁለም አካባቢዎች በ2012/13 መኸር ወቅት 
የሚኖረውን ምቹ የዝናብ ሁኔታ በመጠቀም የማሳ 
ዝግጅቱን ስራ ቀድሞ ማጠናቀቅ፤ ዘር ከመጀመሩ በፊት 
ሁሉንም ዓይነት ግብዓት ማቅረብ፤ እና ኩታ ገጠም 
አሰራርን ተግባራዊ ማድረግ ይመከራል፡፡

ከየመን የሚመጣው የአንበጣ መንጋ ወደ ሱዳን የሚሻገረው 
በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ በኩል እንደሆነ ትንበያዎች 
ያመለክታሉ፡፡ ክረምቱ ለሰብልና የሳር አረሞች እድገት 
ምቹ በመሆኑና ለአንበጣው በቂ ምግብ ስለሚኖር ተባዩ 
በፍጥነት በመባዛትና በመስፋፋት በተለይም ማሽላ ሰብል 
ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል፡፡ ስለዚህ ጉዳቱን 
ለመቀነስ የተቀናጀና ህብረተሰቡን ያሳተፈ የመከላከል 
ስራ መስራት ወሳኝ ተግባር መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር 
አስገንዝቧል፡፡

ምንጭ፡ ግብርና ሚኒስቴር (እ.ኤ.አ ከጁን 11-20/2020 ዓ.ም 
የሚኖረው የአየር ጠባይ ትንበያና የግብርና ልማት ምክረ ሀሳብ)

የሰሊጥ ምርትና ግብይት መረብ ከአማራ ብዙኃን መገናኛ ድርጅት ጋር በመተባበር ሲያቀርበው የነበረው 
የሬድዮ ፕሮግራም ለተወሰነ ጊዜ ተቋርጦ እንደነበር ይታወቃል፡፡ ይህ ነጩ ወርቃችን የተሰኘውና በሰሜን 
ምዕራብ ኢትዮጵያ በሚገኘው የሰሊጥ ዘርፍ- ሰሊጥና የፈረቃ ሰብሎች ላይ ትኩረት አድርጎ በአካባቢው ለሚገኙ 
አርሶ አደሮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ይሰራጭ የነበረው ፕሮግራም እንደገና በአዲስ መልክ እንዲቀጥል 
ተደርጓል:: በመሆኑም ፕሮግራሙ ዘውትር ቅዳሜ ከምሽቱ 12፡30- 12፡45 የሚሰራጭ መሆኑን እንገልጻለን፡፡ 
ስለ ፕሮግራሙ ያላችሁን አስተያየት ለጎንደር ግብርና ምርምር ማዕከል/ለሰሊጥ ምርትና ግብይት መረብ የድጋፍ 
ፕሮግራም ሠራተኞች ወይም ለአማራ ብዙኃን መገናኛ ድርጅት መግለጽ ትችላላችሁ፡፡

ነጩ ወርቃችን፡ የሰሊጥ ዘርፍ ላይ ትኩረት ያደረገ የሬድዩ ፕሮግራም


