ምህርቲ ዓግማዊ መስኖ መሸላን Eፉንን ኣብ ኤርትራ
መEተዊ፦
ኣብ ኤርትራ ዓግማዊ መስኖ ጀሪፍ ተባሂሉ ይጽዋE Eዚ ቓል Eዚ ቛንቛ ትግረ ምEላይን
ምምራሕን ወሓዚ ማይ ማለት Iዩ።ኣብ ኤርትራ ዓግማዊ መስኖ ማለት ካብ በርኸቲ ከባቢታት
ዝመጸ ወራዲ ማይ ኣሊኻ ናብ ጎላጉል ምምቅራሕ ማለት Eዩ Eዚ ድማ በነኣሽቱ ከናለታት ጌርካ
ናብ ጎላጉል ምዝረጋሕ Eዩ።Eዞም ዓበይቲ ኣዝረEቲ መሽላን Eፉንን ፍረ ሰጋብ ዝህቡ ጠሊ ናይቲ
ዝትዘርEሉ ሓመድ ይምረኮስ፡Eዚ ወራዲ ማይ ዓቀኑ ግዚU ከምUዉን ዝጸሓሉ ግዚ ስለዘይግመት
ዘተኣማምን ኣይኮነን ዝበዘሕ Eዋን ግን ብርቱEን ንሓጺር ግዚ ዝጸንሕ ኮይኑ ኣEናዊ Eዩ።
Aብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት Aስ.ፒ.Iን(መርበብ ሓበሪታ ዓግማዊ ምህርቲ) ንነበርቲ ናይቲ ከባቢ Aብ
ልመዳዊ ሕርሻOምን ኣብ ምEባይ ምህርቲ መሸላን Eፉንን ካልAት Aዝርቲን Aሕምልትን ኣብ
ግዜ ሕጽረት ማይን ደርቅን ከስንድ ጸኒሑ፤ Aስ.ፒ.Iን(መርበብ ሓበሪታ ዓግማዊ ምህርቲ)
ብመንገዲ ወኪላቱ ነሓረስቶት ቃለመሕተትን ዘተን ከምUዉን ትEዝብቲ ክገብር ጸኒሑ Eዚ ድማ
ኣብ ምEቃብ ሓመድ ምስራሕ ዛላታትን ከትርታትን ምEቃብ ጠሊ ዘጠቃለለ ኔሩ፡Eዚ ብመንገዲ
ወኪል ሕርሻዊ ፕሮጀክት ኣቶ ክብሮምን(ኣቶ ክብሮም ብዛEባ ምEባይ
ምህርቲ ነጥፈታተ
ሓርሰቶት በቪደዮ ዝተሰነየ ምከትታል ከገብር ዝጸነሐ ሰብ Eዩ) ሓረስቶት ብምሕታትን Eዩ፡ጥብቆ
ሲዲ ናይዚ ምከትታልን መሰኖኣዊ ሕርሻ ሽEብን የርEይ.Eዚ ሰነድ Eዚ ብዘይካ Eቲ ሓበሬታ
ምEካብ ሓባራዊ ፕሮጀክት ብሞያዊ መልክE ምፍጻም ናይዚ ቪድዮ ኣበርክቶ ጌሩ Eዩ።
ኣብዚ ክፋል ነዞም ኣብ ላEሊ ዝተጠቅሱ ሐረስቶት ንጥፈታቶም ይዝቲ፦

ልምዳዊ ንጥፈታት ንምEባይ ምህርቲ መሸላን

ዓይነታት መሸላን Eፉንን ተጻዋረንቶም

Eፉንን

ንደርቅን

ኣብ ዝሓለፈ ዘመናት ሓረስቶት ዓግማዊ መስኖ Aብ ኤርትራ ብዘለማድ ዝሓሽ ዘርI Aብ
ምድቃልን ደርቂ ዝጻወር ዘርI መሽላን Eፉንን Aብ ምልላይ ጻEሪ ከካይዱ ጸኒሖም .Eዚ ናይ
ነዊሕ ዓምታት ፈተን ነዚ Aብዚ Eዋን ብሰፊሑ ዘጥቅሙሉ ዘለዉ ዓይነት ዘርI ማሸላ ክጥቀሙ
ደሪኩ.Eዚ ድማ ሕጀሪ ተባሂሉ ይጸዋE፤Eዚ መጸዉI ካብ ቋንቋ ዓረብ ካብ ሓጀር ዝብል ቃል
ዘመጸ ኮይኑ Eምኒ ማለት Eዩ .Eዚ ዘርI Eዚ ንናይ ደርቂ ተጻዋርነቱን ምስቲ ከሊማ ናይቲ
ከባቢ ዝኸይድ ምዃኑ ክምUዉን ጽቡቅ ጠሊ ዘስሕብ ጨናፍር ዘለዎ ሰራዉር ከምዝልዎ
ኣረጋጊጹ Eዩ; Eዚ ዘርI ሒጀሪ Aብ መፋርቅ መሰከረም ተዘሪU Aበ መጨረሽታ ወረሒ ታሕሳስ
ይሕፈስ(ኣሰታት 90 ማዓልታት ማለት Eዩ)’።
ካበቶም ክልተ መለሳ Eፋን ወልባብን በርሀን ይባሃሉ ሓረሰቶስ ዘሓሸ ምህርቲ ስልዝህብ ነወለባብ

ይመርጹ Eንተኾነ ብዙሕ ማይ ይጠለብ Aብ ፍረ ክበጺሕ ድማ 4 ወርሒ የደልዮ።ቅድሚ 15-20
ዓምታተ Aቢሉ ቀጻሊ Eኹል ማይ ሰለዝነበረ ኣብ ከባቢ ሕዳር ዘርI ሒጂራ Aብ ዘይፈርየሉ ግዜ
ወልባብ ይቅይሩ ኔሮም’ Aብዚ ሎሚ Eዋን ማይ ቀልጢፉ ስለዘይምጽE ወለባብ ሳሕቲ ይዝራE
ሰልዘኾን ዘርI በርሀ ተተኪU Eዚ ድማ ከም ካለኣይ ዘርI ዘዝራE ኮይዩ Aስታት 70-90
ማዓልታት የድልዮ፤ዋላኳ በርሀ ደርቂ ተጻዋሪ Eንተዘይኮነ ደሒሪ ማሸላ ተዘሪU ብዉሱን
ማይ(250-300ሚመ)ደሓን ፍረ ኪህብ የኽEል።ካብቶም ሓረስቶስ ሓበሬታ ከምዝተርኸበ Eቲ
መሬት ክልተ ግዜ Eንተተሓሪሱ ካበ 700-750 ሚመ ጠሊ ኪሕዙ ይከEሉ .\
ምኸራዊ ጹሑፋት ከምዘመልክቶ Eቶት ማሸላ 5 ቶን/ሃ/ይ Aብ ደሓን ኩንታት ዝናብ(400 -600
ሚመ ንሓደ ፍር Eቶት)ማEከላ ሙቅት 20-40 ዲ.ሰ (ትሕቲ 15 ዲ.ሰ ወይ ልEሊ 40 ዲ.ሰ
ሙቀት Eኹል Eቶት መሸላን Eፉንን የጉድል፣ሓበሬታ ፋO) Aብዚ ዓግማዊ መስኖ Aብ ኤርትራ
ኩነታት ሙቀት ሙቹE ስለዝኾነ ዝለ ዓል Eቶተ ኪረከብ ይከኣል. ማEክላ ገምጋመ ሙቅተ
ልEሊ 20 ዲ.ሰ ፍረ መሸላ Aብ ክባቢ ሕዳረ ይEንብብ Aብ መጀመርያ ጥሪ ይፈሪ. Eፉን ዲማ ኣብ
ከባቢ ሚያዝያ ይፍሪ.
ድርቂ ዝጻወር ዓይነት ዘርEን ምቹE ኩነታተ Aየርን ምህላዉ ኣገዳሲ Eኳ Eንተኾን ምስ መ ዓስ
ከመዝመጽE ዘይፍለጥን ኣEናዊ ባህሪ ናይቲ ዉሑጅ
ንዝለዓለ ምህርቲ ምሕፋሰ ኣኻሊ ኣይኮነን.
ሰለዝኾነ ሓረሰቶት ናይዚ Aግማዊ መስኖ AድማI ምEለይ ዉሑጅን መከፋፈልን ከምUዉን
ምEቃብ ሓመድ ከመዘደልዮም ተረዲOም ናታቶም ቴክኒክ AማEቢሎምን፤EዚAቶም ከኣ፦
ምEላይ ዉሑጅ
Aብ ዓገማዊ መስኖ ሓመድ፡Eምኒ ኣEጫዉ ከመ Uዉን ንAሽቱ መናድቅ ብምግባር ነቲ ካብ ሰነ
ሰጋብ መሰከረም ዝመጽE ዉሁጅ ምEላይነ ምክፍፋል ይግበር.በዞም ናAሸቱ ከትርታት ጌረካ
Eኹል ምምቅራሕ ምግባር ዓቢ ብድሆ Eዩ።ብርቱE ውሑጅ Aበ ዝመጸሉ Eዋን ፈንጢሶምን
ሓጻጺቦሞ ስለዝኽዱ ንዝሓሸ ምህርቲ ቀጻሊ ምትEርራይን ምክትታልን የድልዮም ።

ሳንዱቅ1: Eምናዊ ዓግም (መሓሪ, 2007)

ሳንዱቅ2: ሓመዳዊ ዓግም (መሓሪ, 2007)

Eምናዊ ዓግም ካብ ዝተፍላለየ ዓቀን ዘለዎም ያEማን
ይስራሕ ,Eዞም የ Eማን ካብ መንገዲ ዉሑጅ ዋዲ ዝተ ኣከቡ
Eዮም.Eቶም ዓበይቲ የ Eማነ ኣብ ዝተመርጸ ቦታ ዋዲ መጅመርያ
ይንጸፉ.Eቲ ክፉት ቦታ Aብ መንጎ Eዚ ዓበይቲ የ Eማን ብነ ኣሽቱ
ይምላE .

ሓመዳዊ ዓግም ካበ ሑጻዊ ሓመድ ይስራሕl.Eዚ Aብቲ የ
Eማን ኣግራብ ዘይርከቦ ቦታታት Aብቲ ርሑቅ ዝበለ
ቦታ ኣብቲ መ Eለይ ካናለታት ይርከብ ቀጻሊ ምፍንጣስ
ንምከላኻል ኣግራብን የEማንን ኣብቲ መንገዲ ዉሑጅ
ይቅመጥ.

ሳንዱቅ 3: Eምናዊ ዓግም (መሓሪ, 2007)

ሳንዱቅ 4: Eምናዊ ዓግም (መሓሪ, 2007)

ኣብ ማEከል ብጨናፍር ናይ ኣግራብ ኣብ ማEከል ምEለይ
ዉሑጅ ይግበር Eዚ ድማ Eቲ ጨናፍር ናብቲ ዉሑጅ ዝመጻሉ
ወገን ከምዝጥምት ይግበር Eቲ ጉንዲ ድማ Aብ መሬት 0.75 ሜ
ተፋሒሩ ከምዝኣቱ ይግበር.

ሕዉሰዋስ ዓግም ካብ ነኣሽቱ የEማንን ጨናፍር ናይ ኣግራብን
ይስራሕ Eቲ መሰረት ቅርጺ ነኣሽቱ ይEማን Aብ ናይ ሓጺን
ሰኪዔት ብዝተመልA ይቀዉም Eቲ ናብቲ ዉሑጅ ዝመጻሉ ወገን
ድማ ብጨናፍር ናይ ኣግራብን የ Eማንን ይድራE Eቲ ታሕተዋይ
ክፋል ድማ በሑጻዊ ሓመድ ይድብደብ Eዚ ዓግም Eዚ ዝሓሸ
ዲ=ድለዳለ ኣለዎ።

ነዚ ሀጹጽ ምትEርራይን ምህናጽን ዝበዝሑ ሓረሰቶት ዓግማዊ መስኖ ሓደ በጊዜ ዝተፈተነ መራሒ
በምምራጽ ሓደ AድማI ኮማዊ ማሕበር የቁሙ።ሓደ ካብዞም Aብነታውያን ማሐበራት Aብ ህዝቢ
ዋዲ ላበካ ዝቆመ ማሕበር Eዩ ፡Eዚ በ 11 ዓግማዊ መስኖ ዝቆመ Aብ ኤርትራ ዘ ዓበይ ማሕበር

Eዩ።Eዚ ማሕበር Aብ ነዊሕ ዓምታት ዓቅሚ ሰብ AብUር ምሰ መጃፍ ብምውዳብ ጥሙር
ምሕናጽነ ምትEርራይነ ክገብር ጸኒሑ።
ሳንዱቅ 5:ጥሙር ኣግባብ ስራሕ መ Eለይ ዉሑጅን ጽገናዊ ስራሓትን

Van steenbergen, 2007

መሓሪ, 2007

መጃፍ ካብ ጽፍሕ ዝበለ ሓጺን ዝተሰርሐ ኮይኑ
በዝሕ ዝበለ ሓመድ ብሓነሳበብ ክግሕጥ ይኽEለ.
መጃፍ በግመድ ተ ኣሲሩ በክልተ ኣቡUር ይጉተት
Eቲ ተቆጻጻሪ ሰብ ድማ Aብ መጃፍ ይስቅል መጃፍ
ካብ ቡልዶዘረ ንላEሊ ነቲ Eኩብ ሓመድ ድለዳልን
ጥርናፈን ከምዝህቦ ይEመን።

ማሕበር ሓረስቶት ዋዲ ላብካ Aብ ምህናጽን ምትAርራይን AድማI ጽኒሑ ምኸንያቱ Aብ ዝሓለ
ፈ ዓሰርተታት ዓመታት ምስናይ ዘጋጠመ ቀጻሊ Eልቅልቅ ናይ ውሑጅ Eዞም ዘስEቡ ንጥፈታት
ኣካይዱ፦
-ብማEከላይ ገምጋም

70% ካብ 2600 ሄክ Aብ ዝሓለፈ ናይ ውሕጅ Eዋናት ለሚU

-Eቲ ቀንዲን ካልኣይ ካናለታት ብድበት ከይመለEን ተኸላኺሉ፤
-ኩሎም ግራዉቲ ብሑጻ ከይድበኑን ካብ ቁጽጽር ወጻI ከይኮኑን ተኽላኺሉ;
Eዚ ዓወት ግን ብገለ ዋጋ ናይቲ ከባቢ Iዩ መጺU.ዓበይቲ ዓዲ ናይቲ ክባቢ ከምዝሓበርዎ
ብሰንኪ ቀጻሊ ምጥቃም Aግራብ ንመስርሒን መጸገኒን ዓግማት ፡ዱር ናይቲ ከባቢ Aብ ዘሓለፈ
ዘመነ ብ 60% ቀኒሱ. Aብ 1950 ሓረስቶት Aግራብ ክምጽU 10-15 ድቂቅ ጉEዞ የድልዮም ኔሩ
Aብዚ ሕጂ Eዋን ዝሓጸረ Aስታት 90 ድቂቀ Aቢሉ ይወስደ፤

ምናልባት
ንምብራስ Aግራብ ንምንካይ መስርሒ ዓግማት ካልE ሜላ ክተኣታቶ
ሳንዱቅ 6: ጋቢን መከፋፈሊ ቅርጺ

የድልይ፡

ቫን ስተንበርኸን, 2007

ምዝረጋሕ ወራዲ ወሑጅ
ከትግምቶ ዘይተኽEል Aማጻጻኣ ወራዲ ውሑጅ Aብ ግምት በምEታው ምEሩይ ኣከፋፍላ መደብ
መዉጻE Aጸጋሚ Eዩ፡ንምEሩይ ምምቅራሕ ማይ ሓረስቶት ዝተፈላየ ሕግታትን ቀይድታትን
ኣታኣታትዮም፤Eቶም ክልተ ዓበይቲ ናይ ማይ መሰል፦
-መሰል ማይ ካልኣይን ሳልሳይን Eዚ ድማ ገለ ግራዉቲ በ ካልኣይ፡ሳለሳይ ፡ራብዓይ ተባሂሎም
ይጸዉU Eዚኣቶመ ኩሎም ግራውቲ ሓሓነሳብ ምሰተዩ ካልኣይ፤ሳልሳይ Eነዳበለ በብተርታ
ይኸይድ፡
-ሕጊ ማይ ንዝተፈላየ ዓቀን ውሑጅ ዝምልከት ኮይኑ ሓያል ውሑጅ ነቲ ርሐቅ ዝበለ ገግራዉቲ
ከምራሕ ከሎ ማEከላይን ትሑት ዓቀኑ ውሑጅ ደማ ንቲ ቀረባ ግራዉቲ ይዝርጋሕ
Eዞም ሕጊን መሰልን ማይ ብዓቢU Aብ ጊዜ ሀጹጽ Eዋን ንመጸገኒ ዉሑድ ጉልበት ሰብመሳርሒን
ምቅራብ Aድላይ ስለዝኾነ Eዩ፤ ክብ Iሉ ከም ዝተጠቕሰ ምጽጋን ዓገማት Aብ ጉልበት ሰብን
Eንስሳን ዝምርኮስ Eዩ Aብ ከምዚ Eዋን ኩሎም ውንነቲ ግራውቲ ምትሕብባር የድሊ.

ምEቃብ ጠሊ ሓመድ

ዓግማዊ መስኖ Aብ ኤርትራ ቅድመ ምዝራE ስለዝግበር ፡በመስኖ ዝለምU ግራዉቲ ማይ ናይ
ማሓዝ ዓቅሚ ኣለዎም።ቀጸላ ናይቲ ሓመድ ድማ ዉጽIት ቀጻሊ ድበት Eዮም።
ሓረስቶት ድማ Eዚ ማይ ምሓዝን ናይ ዘይምዝሯቅ ባሀሪ ናቲ ሓምድ ዓቂቦሞ Eዮም ገለ ካብU
-ጥሙር Aገባብ ማሕረስን ምዝራEን ብምትEታዉ ለስለስታ ከመዘህልዎ ምግባር
-ምትEትታዉ Eቃበ ጠሊ ናይ ሓመድ Eዚ ደማ Aቁጽልቲ ብመዝርጋሕ ጠሊ ናይቲ ሓመድ
ከይሃፍፍ ምከልኻል።

