ለበለጠ መረጃ

ድቃይ ለዝናብ-አጠር አካባቢዎች የሚሆንና በጣም ፈጥኖ የሚደርስ
ያልሆኑ ዝርያ
25-35
30-45
90
400-700
800-1500

ድቃይ
ለዝናብ-አጠር አካባቢዎች የሚሆንና ፈጥኖ የሚደርስ ዝርያ
ያልሆኑ
45-55
120
500-800
1000-1750

30-40

በአንዳንድ በቂ ዝናብ ላላቸውና ዝናብ-አጠር ለሆኑ አካባቢዎች
የሚሆንና ፈጥኖ የሚደርስ ዝርያ
ድቃይ
70-80
135
600-1000

ዓለም አቀፍ የበቆሎና ስንዴ ማሻሻያ ማዕከል
(CIMMYT)
በኢትዮጵያ የገንቢ በቆሎ (NuME) ፕሮጀክት
ስልክ: +251-116 17 20 00 ሞባይል: +251-911 11 31 90
ድረ-ገዕ፡ www.nume.cimmyt.org

የምርምር ተቋማት
• ባኮ ብሔራዊ የበቆሎ ምርምር ማዕከል
ስልክ: +251-576 65 04 65 ሞባይል: +251-940 18 09 18
• መልካሳ ግብርና ምርምር ማዕከል
ስልክ: +251-222 25 02 21 ሞባይል: +251-911 84 25 12
• አምቦ የዕፅዋት ጥበቃ ምርምር ማዕከል
ስልክ: +251-112 36 22 06 ሞባይል: +251-911 36 37 79

የመንግስት ምርጥ ዘር ድርጅቶች
• የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር ድርጅት
ስልክ: +251-116 62 52 95 ሞባይል: +251-911 51 15 53
• የአማራ ምርጥ ዘር ድርጅት
ስልክ: +251-582 26 63 13 ሞባይል: +251-918 70 97 30
• የኦሮሚያ ምርጥ ዘር ድርጅት
ስልክ: +251-114 66 25 12 ሞባይል: +251-910 02 46 08
• የደቡብ ምርጥ ዘር ድርጅት
ስልክ: +251-462 20 22 85 ሞባይል: +251-913 84 68 55

የግል የምርጥ ዘር ድርጅቶች
• ኢትዮ አግሪ-ሴፍት ኃ.የተ.ግ.ማ
ስልክ: +251-113 69 03 64 ሞባይል: +251-911 89 39 14
• ጂጂ ኮመርሽያል ፋርም ፕሮዳክትስ ኃ.የተ.ግ.ማ.
ስልክ: +251-112 36 25 71 ሞባይል: +251-911 89 45 35

መልካሳ 1 ኪው

ህብረት ስራ ማህበራት
መልካሳ 6 ኪው

ኤም ኤች 138 ኪው

1000-1800

55-60

ድቃይ በቅርቡ (2007 ዓ.ም)የተለቀቀና በሰርቶ-ማሳያ እየተዋወቀ ያለ
75-85
145
1000-1800 1000-1200
ቢ ኤች ኪው ፒ 548

80-95
144
ቢ ኤች ኪው ፒ ዋይ 545 1000-1800 1000-1200

65-75

በምርታማነቱ ተወዳዳሪ ባለመሆኑና ለበሽታም ተጋላጭ
በመሆኑ ምክንያት ከምርት ስርዓቱ የወጣ
ቢጫ የዘር ቀለም ያለው፣ ሁለትና ከሁለት በላይ ራስ
55-65 ድቃይ
የሚይዝ፣ የማይጋሽብና ከፍተኛ ምርት የሚሰጥ
ድቃይ

50-60

80-90
145
ቢ ኤች ኪው ፒ 542

1000-1800

1000-1200

75-85 ድቃይ በቅርቡ (2008 ዓ.ም) የተለቀቀና በሰርቶ-ማሳያ እየተዋወቀ ያለ
90-100
182
ኤ ኤም ኤች ኪው ፒ 852 1800-2400 1000-1200

60-80
90-120
160
1700-2200 1000-1500
ኤ ኤም ኤች 760 ኪው

)

ድቃይ

በምርታማነቱ ተወዳዳሪ ባለመሆኑና ለበሽታም በተወሰነ ደረጃ
ተጋላጭ በመሆኑ በውስን አካባቢዎች እንዲመረት የሚመከር

ከዚህ በታች የተዘረዘሩ በገንቢ በቆሎ ዘር ብዜትና
ገበያ ላይ የተሰማሩ ድርጅቶችን ያነጋግሩ፡፡

• መቂ ባቱ ሕብረት ስራ ማህበር
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የገንቢ በቆሎ ዋና ዋና ስነምግባዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ
ጠቀሜታዎች የሚከተሉት ናቸው፡፡
በገንቢ በቆሎ ውስጥ ያለው የትሪፕቶፋንና ላይሲን የሚባሉት
የፕሮቲን ንጥረ-ነገሮች መጠን በተለመደው በቆሎ ውስጥ ካለው
በእጥፍ ስለሚበለጥ የፕሮቲን ውህዱ የተመጣጠነና ከሰውነት
ጋር በቀላሉ መዋሃድ የሚችልና ምግባዊ ጠቀሚታውም የላም
ወተትን 90% ያክል መሆኑ፤
የገንቢ በቆሎ ፕሮቲን ጥራት (ከወተት አንፃር ሲመዘን)
ከሁሉም የብርዕና አገዳ ሰብሎች ይበልጣል፤ ከተለመደው
በቆሎም ጋር ሲወዳደር የፕሮቲን ጥራቱ ከሁለት እጥፍ በላይ
በመሆኑ ገንቢ በቆሎን መመገብ ለአካል እድገትና ለአዕምሮ
መጎልበት ያለው አስተወፅኦ የላቀ ነው፤
ገንቢ በቆሎን የተመገቡ ህፃናት የተለመደውን በቆሎ
ከተመገቡት ይልቅ አማካይ ወርሃዊ የክብደት ጭማሪያቸው በ
26% ብልጫ ማሳየቱን በጥናት ተረጋግጧል፤
ገንቢ በቆሎ ለነፍሰጡሮች፣ ለሚያጠቡ እናቶች እንዲሁም
ለሌሎች ከፍተኛ የፕሮቲን እጥረት ባለባቸው የህብረተሰብ
ክፍሎች በቀላሉ ሊመረትና ማንም ሰው ሊያገኘው የሚችል
ሰብል በመሆኑ ቀላል የሆነ አማረጭ የፕሮቲን ምንጭ ነው፤
ገንቢ በቆሎ አርሶ-አደሩ ከተለመደው በቆሎ የሚያዘጋጃቸው
የምግብ ዓይነቶችን ሁሉ ለማዘጋጀት የሚስማማ ከመሆኑም
በላይ ከተለመደው በቆሎ ከተዘጋጁ ተመሳሳይ ምግቦች ይልቅ
የተሻለ ጣዕምና ልስላሴ እንዳለው ምግቦቹን ከቀመሱ
አርሶ-አደሮች የተሰበሰቡ ግብረ-መልሶች ያመለክታሉ፤
የገንቢ በቆሎ የአመራረት ዘዴዎች፣ ምርታማነትና ሌሎች
ተፈላጊ ባህርያት ከተለመደው በቆሎ ጋር ተመሳሳይ በመሆኑ
የምርት መቀነስም ሆነ ከአመራረቱ ጋር የተያያዙ ስጋቶች
የሉም፤
ገንቢ በቆሎ አመንዥኪ ላልሆኑ እንደ ዶሮ፣ አሳና አሳማ ላሉት
እንስሳት መኖነት ሲውል የእንሰሳቱን ክብደት በፍጥንት
በመጨመር የሥጋና የዕንቁላል ምርትን ማሳደግ ብቻ ሳይሆን
የማምረቻ ወጪንም የሚቀንስ ስለመሆኑ በዘርፉ የተሰሩ
ምርመሮች አረጋግጠዋል፡፡

