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በክልላችን ባለፉት ዓመታት ተፋሰስን ማዕከል ያደረገ 

መጠነ-ሰፊ የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ስራወች 

ተከናውኗል፡፡ በተለይም ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ 

የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራ የህልውና ጉዳይ መሆኑን 

በመረዳት ችግሩን ከመሰረቱ ለመቀልበስ የክልሉን 

ህዝብ ከዳር ዳር በግለት ያንቀሳቀሰ ተከታታይነት ያለው 

ልማት እየተሰራ ይገኛል፡፡ በዚህም በበርካታ የክልላችን 

አካባቢዎች በተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ ሥራዎች 

ከመሸፈናቸውም ባሻገር በሚፈለገው ደረጃ ማገገም 

በጀመሩት አካባቢዎችም ለህብረተሰብ ጥቅም መዋል 

ጀምረዋል፡፡ የአፈር ክለት መጠን ቀንሷል፤ የዕፅዋት 

ሽፋን እያደገ ነው የአፈር ለምነትም እየተሻሻለ ነው፡፡ 

በአጠቃላይ ማህበረሰቡም በተገኘው አበረታች ውጤት 

ብሩህ ተስፋን በማለም ጥረቱን አጠናክሮ ቀጥሏል፡፡ 

ይሁን እንጂ መጠነ-ሰፊ የአፈርና ውሀ ጥበቃ ስራ 

በተሰራባቸው፤ ልቅ የእንሰሳት አያያዝ ስርዓት በቀረባቸው 

እና የሰብል ቅሬት አያያዝ በተሻሻለባቸው ተፋሰሶች 

ፀረ-ሰብል አይጦች በመጠንም ሆነ በስርጭት 

በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመሩ እንደሚገኙ ባለሙያውና 

አርሶ አደሩ በመስክ መታዘብ ተችሏል፡፡ በእነዚህ 

ተፋሰሶች ፀረ-ሰብል አይጦች ከእንሰሳት የምግብ 

ሽሚያ ስለሌለባቸው፤ ስለማይረበሹ እና ተጨማሪ መኖ 

እንዲያገኙ እድል ስለተፈጠረላቸው ቁጥራቸው እየጨመረ 

እንደሆነ ይታመናል፡፡

ፀረ-ሰብል አይጦች በመስክ ያለ ሰብል ላይ፤ የተሰበሰበ/

የተከማቸ ምርት እና በመኖሪያ ቤት ውስጥ በሚገኝ 

ቁሳቁስ ላይ መጠነ ሰፊ ጥፋት እያደረሱ ይገኛሉ፡፡ 

በተጨማሪም ፀረ-ሰብል አይጦች ምግብን በመበከልና 

በሽታን ወደ ሰውና የቤት እንሰሳት በማስተላለፍ 

በህበረተሰቡ ላይ የጤና እክል እንዲፈጠር ምክንያት 

እንደሆኑ ይታመናል፡፡ 

ሥዕል 1፡ አይጦች 
በመጋዘን ውስጥ 
ያሉትን ምግቦች 
በመበከል 
የሚያበላሹ እና 
የሚበክሉ ናቸው።

በአማራ ክልልም የተለያዩ የፀረ-ሰብል አይጥ ዝርያዎች 

ይገኛሉ፡፡ አንዳንዶቹ በመኖሪያ ቤትና በተለይም በእህል 

ማከማቻ መጋዘኖች ውስጥና አካባቢ የሚገኙ ሲሆን 

እነዚህ አይጦች ከሰዎች ጋር በቅርበት ስለሚኖሩ በሰብልና 

ቁሳቁሶች ላይ ከሚያደርሱት ጥፋት ባለፈ የተለያዩ 

በሽታዎችን ወደ ሰዎች በማስተላለፍ ከፍተኛ የጤና 

ጉዳት ያደርሳሉ፡፡ ከፊሎቹ ዝርያዎች ደግሞ በመስክ 

ወይም እርሻ ማሳዎች የሚኖሩ ሆነው አንዳንዶቹ በቀን 

ሌሎቹ ደግሞ በሌሊት መዘዋወርን የሚያዘወትሩ ናቸው፡

፡ እነዚህ ፀረ-ሰብል የአይጥ ዝርያዎች በቁጥራቸውም 

ብዛት ያላቸው በመሆናቸውም በማሳ ላይ ባሉ ሰብሎች 

ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርሱ ሲሆን አንዳንዴም ሙሉ 

ለሙሉ ሊያወድሙት ይችላሉ፡፡

በመሆኑም ይህ ፅሁፍ የተፋሰስ ልማቱን ዘላቂነትና 

የተፈጥሮ ሀብቱን ጥበቃ በማረጋገጥ በፀረ-

ሰብል አይጦች ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት ለመቀነስ 

የሚተገበሩ የተለያዩ የፀረ-ሰብል አይጥ መከላከያ 

መንገዶችን ለመጠቆምና እነዚህ ዘዴዎችም ሲተገበሩ 

በሰው፤ በእንሰሳትና በአካባቢ ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ 

እንዳይኖራቸው የሚያስችል ግንዛቤ ለመፍጠር ታስቦ 

የተዘጋጀ ነው፡፡

01.  መግቢያ

ፀረ-ሸብል አይጦች በፍጥነት የመራባትና 
የመዋለድ ባህሪ አላቸው፡፡ አንድ የአይጥ 
ጥንዶች በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ብቻ 1250 
ፀረ-ሰብል አይጦችን ሊወልዱ ይችላሉ፡፡

ስለ ፀረ-ሰብል አይጦች  እውነታዎች!

Figure 6: rat bite fever, Spirillum minus & Streptobacillus 

moniliformis

ከኢትዮጵያ ዓመታዊ የሰብል ምርት ውስጥ 
ከ9-46 በመቶ የሚጠጋው በፀረ-ሰብል 
አይጦች ጉዳት ይደርስበታል፡፡

ፀረ-ሰብል አይጦች ከ60 በላይ በሽታወችን 
ያስተላልፋሉ፡፡

ፀረ-ሰብል አይጦች በአብዛኛው ከመኖሪያ 
ቦታቸው ከ30-100 ሜትር ድረስ ርቀው 
ይንቀሳቀሳሉ፡፡

Figure 3: damaged crops by rats in the 

field

Figure 4: Rat 

damage in 

grazing land

Figure 5: Rat damages fruits and vegetables in garden 

and house/store 

ሥዕል 2፡ አይጥ በቤቱ 
ውስጥ የበሰሉ ምግቦችን 
ያበላሻል ፣ ይበላል 
እንዲሁም ይበክላል ፡፡
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ይህ የተግባር ጽሁፍ 6 ክፍሎች ያሉት ሲሆን በምዕራፍ 2 መሰረታዊ የሆኑ የፀረ-ሰብል አይጥ መከላከያ መርሆዎችን 

ይጠቁማል እነዚህም፡

     ሀ) ፀረ-ሰብል አይጦች በመጠን ከመብዛታቸው በፊት በትክክለኛው ወቅት መከላከል

     ለ) ፀረ-ሰብል አይጦችን በጋራ መከላከል ላይ ትኩረት የሚያደርግ ነው፡፡

በተጨማሪም ከምዕራፍ 2-5 ባሉ ክፍሎች ውስጥ 

የምንጠቀማቸው የፀረ-ሰብል አይጥ መከላከያ ዘዴወች፡ ሀ) 

ፀረ-ሰብል አይጦች ምግብ እንዳያገኙ ለ) ፀረ-ሰብል አይጦች 

የሚደበቁበት መጠለያ እንዳይኖራቸው እና ሐ) ፀረ-ሰብል 

አይጦች በፍጥነት እንዳይራቡና ቁጥራቸው እንዲቀንስ ማድረግ 

የሚያስችሉ መሆናቸውን ማረጋገጥ እንደሚገባ የሚያትቱ ናቸው፡

፡ የተለያዩ ዘዴዎችን በምሳሌነት የሚገልፁ ማስረጃወችም 

ተካተዋል፡፡ 

ውጤታማ የፀረ-ሰብል አይጥ መከላከልና መቆጣጣር ስራ 3 

ዋና ዋና ተግባራትን አቀናጅቶ መተግበርን ይጠይቃል፡

• ምዕራፍ 3፡ የእህል ማከማቻና የመኖሪያ አካባቢን ንፅህና 

መጠበቅ

• ምዕራፍ 4፡ የእርሻ ማሳዎች አካባቢን ከፀረ-ሰብል 

አይጦች መከላከል

• ምዕራፍ 5፡ የተመረጡ የፀረ-ሰብል አይጥ ማስወገጃና 

መግደያ ዘዴዎችን መጠቀም

በመጨረሻም በምዕራፍ 6 በማህበረሰብ ደረጃ በጋራ የፀረ-ሰብል 

አይጥ መከላከልና መቆጣጠር ዝርዝር ተግባራት ተመላክቷል፡፡

Figure 7: 

Arvicanthis

Figure 9: Mastomys

Figure 10: Rattus rattus

ሀ) የፀረ-ሰብል አይጥ መከላከል ስራ የአካባቢ ነዋሪዎችን በጋራ ወይም በትብብር መስራትን 

ይጠይቃል

ፀረ-ሰብል አይጦችን በመከላከል ረገድ በቤተሰብ ደረጃ በተናጠል የሚሰሩ ተግባራት 

እንዳሉ ሆኖ የአካባቢ ነዋሪዎች በጋራ ሊሰሯቸው የሚገቡ ስራዎችም ብዙ ናቸው፡

፡ ስለሆነም  በአካባቢ ማህበረሰብ ደረጃና በተናጠል የሚሰሩ ስራዎችን በጋራ ማቀድና 

በዘመቻ ፀረ-ሰብል አይጦችን በማስወገድ ቁጥራቸው እንዲቀንስ ማድረግ ተገቢ ነው፡፡ 

በዚህ ሂደት ውጤታማ ለመሆን የፀረ-ሰብል አይጦችን የተፈጥሮ ባህሪይ መገምገም 

ያስፈልጋል፡፡ ከነዚህም ባህሪያት መካከል ምግብና አመጋገብ፣ እንቅስቃሴ፣ የሚኖሩበትን 

አካባቢና ከአካባቢው ጋር ያላቸውን ግንኙነት፣ የመራባትና የእድሜ ዘመን ጠንቅቆ 

ማወቅና እነዚህን ከአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር አዛምዶ ተገቢውን የመከላከያ ዘዴ 

መተለም እጅግ አስፈላጊ ነው፡፡ 

ሁሉም የማህበረሰብ ተፋሰሱ አባላት ፀረ-ሰብል አይጦችን በዘመቻ በመከላከል ስራው 

ላይ እንዲሳተፉና የድርሻቸውን እንዲወጡ የሚያደርግ ህገ-ደንብ ማውጣትና ተግባራዊ 

ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ በዘመቻ የመከላከል ስራውም ተከታታይነት ባለው መንገድና 

በተለይም የፀረ-ሰብል አይጦች ቁጥር አነስተኛ በሚሆንበት፤ የሳር ዕድገቱም ዝቅተኛ 

በሆነበትና የዝናብ መጠኑም አነስተኛ በሆነበት ወቅት ቢተገበር የበለጠ ውጤታማ 

ይሆናል፡፡

ለ) ፀረ-ሰብል አይጦችን በቁጥር የበዙ ከመሆናቸው አስቀድሞ መከላከል

ፀረ-ሰብል አይጦችን ለመከላከል የሚወሰደዉ እርምጃ ወቅቱን የጠበቀ፤ የተቀናጀና 

ተከታታይነት ያለዉ ሊሆን ይገባል፡፡ አብዛኞቹ የፀረ-ሰብል አይጥ መከላከያ ዘዴዎች 

የበለጠ ውጤታማ ሊሆኑ የሚችሉት የፀረ-ሰብል አይጦች ቁጥር አነስተኛ በሚሆንበት 

02.  የፀረ-ሰብል አይጥ መከላከያ ዘራች 
ወቅታዊነትና በትብብር መስራት አስፈላጊነት

Figure 12: working 

together as a 

community in planning 

and implementation
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ወቅት ሲተገበሩ ነው፡፡ በአማራ ከፍተኛ ቦታዎችና ደጋማ አካባቢዎችም የፀረ-ሰብል አይጥ 

ጉድጓዶች በውሀ ስለሚሞሉና የእርሻ ስራ እንቅስቃሴ ስለሚኖር ቁጥራቸው የሚቀንስበት 

ወቅት ከሰኔ እስከ ነሀሴ ያለው ነው፡፡ በዚህ ወቅት ፀረ-ሰብል አይጦች መታየት እንደጀመሩ 

ፈጥኖ መከላከል እጅግ አስፈላጊ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ወቅቱን የጠበቀ አፋጣኝ የመከላከል 

እርምጃ ካልተወሰደ ግን ፀረ-ሰብል አይጦች ፈጥነው በመራባት ወደ ወረርሽኝ ደረጃ 

ሊደርሱ ይችላሉ፡፡ በሌሎቹ ቆላማ የሀገሪቱ አካባቢወች ደግሞ በበጋ ወይም በደረቅ ወቅት 

ፀረ-ሰብል አይጦች በቂ ምግብ የማያገኙበት ስለሆነ ደካማና መራባት የማይጀምሩበትና 

በቁጥራቸውም አነስተኛ የሚሆኑበት በመሆኑ ፀረ-ሰብል አይጦችን ለመከላከል አመቺው 

ጊዜ ነው፡፡ይሁን እንጂ የፀረ-ሰብል አይጦች መከላከል በተወሰነ ወቅትና ቦታ ብቻ 

የተወሰነ አይደለም፡፡ ለምሳሌ የዝናብ መጠን በሚጨምርበት ወቅት ፀረ-ሰብል አይጦች 

ከግጦሽ መሬትና ሜዳማ አካባቢወች ወደ የመኖሪያ ቤትና አካባቢ፤ ጓሮ ዙሪያ እርሻ 

ማሳወችና ከፍተኛ ቦታወች ይሸሻሉ፤ ያፈገፍጋሉ፡፡ ስለሆነም በዚህ ወቅት ፀረ-ሰብል 

አይጦች ምንም ዓይነት መደበቂያና መኖሪያ ስፍራ እንዳይኖራቸው ለማድረግ በተለያዩ 

ዘዴወች የመከላከል ስራው ወደ እነዚህ አካባቢወች ይደረጋል ማለት ነው፡፡

Figure 8: Stenocephalemys

Figure 11: Mus musculus 
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ፀረ-ሰብል አይጦች በመኖሪያ ቤት ውስጥና አካባቢ 
ከፍተኛ ጥፋት ያደርሳሉ፡፡ በልብሶች፤ በቤት 
ቁሳቁሶች፣ የወረቀት ማስረጃዎች እና የኤሌክትሪክ 
ሽቦዎችን በመጋጥ የእሳት አደጋ በማስነሳት ወዘተ 
መጠነ-ሰፊ ጉዳት ያስከትላሉ፡፡ እንቅስቃሴያቸው 
ይረብሻል፤የሰዎችን ምግብ በመብላት እንዲበከል 
ያደርጋሉ ልዩ ልዩ በሽታዎችንም ወደ ሰውና የቤት 
እንስሳት ያስተላልፋሉ፡፡ 

ስለሆነም ፀረ-ሰብል አይጦች በመኖሪያ ቤትና የእህል 
ማከማቻወች ውስጥና አካባቢ ምግብ እንዲያገኙና 
ምቹ መኖሪያ እንዲኖራቸው እድል መስጠት ፈፅሞ 
አይገባም፡፡ ይህንንም እውን ለማድረግ የሚከተሉትን 
5 መንገዶች መተግበር ተገቢ ነው፡፡

ሀ) ንፅህና፡ የመኖሪያ ቤትና እህል ማከማቻ ውስጥና 
አካባቢዎችን ንፅህና መጠበቅ ፀረ-ሰብል አይጦችን 
ለመከላከል ቅድመ-ሁኔታ ነው፡፡ ፀረ-ሰብል አይጦች 
ሊኖሩ የሚችሉት በቂ ምግብና መጠለያ ሲያገኙ ነው፡
፡ ስለሆነም በመኖሪያ ቤቶች አካባቢ የምግብ 
ትርፍራፊንና የቤት ጥራጊዎችን በየቦታው ከመጣል 
መቆጠብና ክዳን ባላቸው በርሚሎች ማጠራቀም ተገቢ 
ነው፡፡

 

ለ) መጠለያ እንዳይኖራቸው ማድረግ፡ ፀረ-ሰብል 
አይጦች ወደ መኖሪያ ቤት እንዳይገቡና መጠለያ 
እንዳይኖራቸው እንቅስቃሴያቸውን በተለያዩ ዘዴዎች 
መግታት ያስፈልጋል፡፡ በቤቶች ግድግዳወች የውሀ 
መውረጃዎች ላይ ያሉ ቀዳዳ /ክፍት ቦታዎችን 
በስሚንቶ፤ በሌላ ጠጣር ነገር ወይም በእሾሀማ 
እፅዋት መዝጋት(መድፈን) እንዲሁም በሮችና 
መስኮቶች በደንብ እንዲገጥሙ በማድረግ የፀረ-ሰብል 
አይጦችን እንቅስቃሴ መግታት ይቻላል፡፡

 

3. የእህል ማከማቻና የመኖሪያ አካባቢን ንፅህና መጠበቅ

Figure 13: Example of  a dirty surrounding

Figure 14: example of  clean houses with concrete at the 

bottom part to prevent rats to enter

ሐ) የእህል ማከማቻዎች፡  ሌላኛው የፀረ-ሰብል 
አይጦች መከላከያ መንገድ ጐተራዎችና እህል ማከማቻ 
መጋዘኖች በሚገባ የተገጠሙና አይጦችን ምግብ 
ለማግኘት ወደ ውስጥ ማስገባት የማይችሉ ማድረግ 
ነው፡፡ ጎተራዎች ሲሰሩ ከመሬት ከፍ አድርጐ በቋሚ 
አግሮች መስራትና በእያንዳንዱ ቋሚ እግር ላይ የፀረ-
ሰብል አይጥ መከላከያ ቆርቆሮ በመሰካት አይጦች 
ወደ ላይ እንዳይወጡና ወደ ጐተራው እንዳይገቡ 
ማድረግ ይቻላል፡፡ በቤት ውስጥም ይሁን መጋዘኖች 
ላይ ለእህል መያዣነት አየር የማያስገቡ የፕላስቲክ 
ከረቲቶችን/Hermetic bags/ መጠቀም 
ይመከራል፡፡ ምክንያቱም ከረጢቶቹ በቀላሉ 
በፀረ-ሰብል አይጦች የማይቀደዱና አየር የማያስገቡ 
በመሆናቸው በከረጢቱ ውስጥ ያለውን እህል ማሽተት 
የማይችሉ በመሆናቸው ነው፡፡ በተጨማሪም እነዚህ 
ከረጢቶች እንደ ነቀዝና ሻጋታ ዓይነት የጎተራ ተባዮችን 
በመከላከል ረገድ ውጤታማ ናቸው፡፡

Figure 15: hermetic 

storage bags

ብዛት ያለው እህልን ከብረት ወይም ከቆርቆሮ 
ከተሰራ በርሜል ወይም ጎተራ በማከማቻነት መጠቀም 
ካላቸው ጥንካሬ አኳያ ተመራጭ ያደርጋቸዋል፡
፡ እነዚህ ማከማቻወች ፀረ-ሰብል አይጦች በቀላሉ 
ዘለው እንዳይገቡ ከዛፎች ስር መቀመጥ የለባቸውም፡
፡ በተጨማሪም ቁጥቋጦዎች፤ ቆሻሻ/ጥራጊና ፍሳሽ 
ፀረ-ሰብል አይጦችን ሊስቡ ስለሚችሉ በማከማቻዎቹ 
አካባቢ እንዳይኖሩ ማድረግ ተገቢ ነው፡፡

Figure 16: A barn in the 

house painted with cow 

dung which made from 

bamboo and wood  and 

has round barriers on 

the legs/posts to control 

rat from climbing  

 

Figure 18: example of  

rotational disk at the poles 

to prevent rats to climb up

Figure 17:  Good storage 

structure raised on poles

መ) የፀረ-ሰብል አይጦችን የተፈጥሮ ጠላቶች 
መጠቀም፡ መኖሪያ ቤቶችንና መጋዝኖችን ከፀረ-
ሰብል አይጦች ለመከላከል ድመቶችንና ውሾችን 
ማርባትና ማሳደግ ጠቃሚ ነው፡፡ ድመቶች ፀረ-ሰብል 
አይጦችን ከመመገብ ባለፈ በተለይ የሴት ድመቶች 
ጠረን ለፀረ-ሰብል አይጦች አስፈሪ ነው፡፡ ድመቶች፤ 
ውሾች፤ እባብ ዋጭ፤ ጉጉቶችና የመሳሰሉት በመኖሪያ 
ቤት አካባቢ ካሉ የፀረ-ሰብል አይጦች የተፈጥሮ 
ጠላቶች ስለሆኑ ከአካባቢው ርቀው ይሄዳሉ፡፡

 Figure 19: A farmer standing next 

to an outside grain store made 

from wood walls painted with 

dung and covered with grassed 

roof. The floor of  the store is 

about half  a meter hanging above the ground (borrowed from Meheretu et al. 2019).

 
ሠ) ወጥመዶችን መጠቀም፡ ፀረ-ሰብል አይጦች 
በተለይ በሚንቀሳቀሱበት ቦታዎች ላይ ወጥመዶችን 
መጠቀም አንዱ መከላከያ መንገድ ነው፡፡ የተለያዩ 
የወጥመድ ዓይነቶች ያሉ ሲሆን የስፕሪነግ ወጥመዶች፤ 
የማጣበቂያ ወጥመዶች፤ ኬጅ ወጥመድ ወይም 
አይጦች በውኃ በተሞላ ባልዲ እንዲገቡ ማድረግ 
ይጠቀሳሉ፡፡ እነዚህንና ሌሎች ከአካባቢ ቁሳቁስ 
የተሰሩ ወይም ሊገዙ የሚችሉ ወጥመዶችን መጠቀም 
ይቻላል፡፡
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Figure 20: keeping cats around the 

house is a good method against rats

Figure 21: owls are a 

very good predator 

bird to rats

Figure 23 spring trap

የፀረ-ሰብል አይጦች ቁጥር በመስክ ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረና በሰብልና 

ግጦሽ ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ ላይ ይገኛሉ፡፡ ለዚህም የተለያዩ ጉዳዮች 

በምክንያትነት ይጠቀሳሉ፡፡ ለአብነትም፡

ሀ) አዳዲስ የሰብል ዝርያዎች እየተላመዱ መምጣታቸውና ለረጂም ጊዜ በማሳ 

ላይ መቆየታቸው ፀረ-ሰብል አይጦች ተጨማሪ ምግብ እንዲያገኙ እድል መስጠቱ 

ለምሳሌ የቢራ ገብስ

ለ) ጥምር ደን እርሻ ባለባቸው የእርሻ ማሳዎች አካባቢ ያሉ ቋሚ ተክሎች 

ለፀረ-ሰብል አይጦች መጠለያ እና የምግብ (ፍሬዎችና ቅጠላቅጠሎችን) ምንጭ 

መሆናቸው

ሐ) በማሳ ውስጥ የሚሰሩ ድንጋይ እርከኖች ለፀረ-ሰብል አይጦች መደበቂያና 

መጠለያነት ምቹ ሁኔታወችን የሚፈጥሩ መሆናቸው

መ) በተጨማሪም የፀረ-ሰብል አይጦች የተፈጥሮ ጠላት ለሆኑ ወፎች መጠለያነት 

የሚያገለግሉ ዛፎችና ቀጥቋጦወች መመናመን በምክንያትነት የሚጠቀሱ ናቸው፡፡

በመሆኑም የእርሻ ማሳ አካባቢን ከፀረ-ሰብል አይጦች ለመከላከልና የአይጦችን 

ቁጥር በእጅጉ ለመቀነስ የሚከተሉትን 4 ርምጃወች ተግባራዊ ማድረግ ተገቢ ነው፡፡

4. የእርሻ ማሳዎች አካባቢን ከፀረ-
ሰብል አይጦች መከላከልምሳሌ፡ በቤት ውስጥ በውኃ ከተሞላ 

ባልዲ የሚሰራ ወጥመድ

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች

• 20 ሊትርና ከዚያ በላይ ሊይዝ የሚችል 

ባልዲ

• ክብ የሆነና ሊያንሸራትት እና 

ሊሽከረከር የሚችል የውሀ ወይም 

ለስላሳ መጠጦች መያዣ

• ከብረት የተሰራ ሽቦ

• ለአይጦቹ መወጣጫ የሚሆን ጉማጂ 

ጣውላ/እንጨት

• ውሀ

• አይጦች በይበልጥ የሚወዱት ምግብ 

(የለውዝ ቅቤ፤ ተልባ፤ ሽሮ ወዘተ)

የአሰራር ቅደም ተከተል

Figure 22: cage trap to 

use around the house

Figure 24 spring trap
Figure 25: sticky trap

S1) ከብረት በተሰራው ሽቦ 

ክብ የሆነውንና ሊያንሸራትት 

የሚችለውን የውሀ ወይም 

ለስላሳ መጠጦች መያዣ 

በሁለቱም ጫፎች በኩል 

መንደልና ሽቦውን ማስገባት

2) ይህንንም ሽቦ የባልዲው 

የላይኛው ሁለት ጫችን በመንደል ማስገባት

3) በባልዲው ዙሪያ ጉማጁን ጣውላ/

እንጨት ለመወጣጫነት እንዲመች አድርጎ 

ማዘጋጀት

4) አይጦች በይበልጥ የሚወዱት 

ምግብን (የለውዝ ቅቤ፤ተልባ፤ሽሮ 

ወዘተ በመወጣጫውና ሊያንሸራትት 

እና ሊሽከረከር የሚችል የውሀ ወይም 

ለስላሳ መጠጦች መያዣ ብለን 

ባስቀመጥነው ላይ ማስቀመጥ፡፡

5) በባልዲው ውስጥ ውሀ 

መሙላት

Figure 26: 
step 1

Figure 27: step 1

Figure 29: step 4

Figure 30: step 5

Figure 31: step 6

6) በመጨረሻም አይጦቹ 

በባልዲው ላይ የተቀመጠውን ምግብ 

ለመመገብ ይመጣሉ ተንሸራትተውም 

ይወድቃሉ፤ መውጣትም አይችሉም

Figure 28: step 3
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፡ በተቃራኒው ደግሞ በእነዚህ ተፋሰሶች ፀረ-ሰብል 

አይጦች ከእንሰሳት የምግብ ሽሚያ ስለሌለባቸው፤ 

ስለማይረበሹ እና ተጨማሪ መኖ እንዲያገኙ እድል 

ስለተፈጠረላቸው ቁጥራቸው እየጨመረ እንደሆነ 

ይታመናል፡፡

በመሆኑም የግጦሽ መሬቱን አቅም ያገናዘበ፤ ለጥቂት 

ቀናትና የተወሰነ የእንሰሳት ቁጥርን በመጠቀም 

የቁጥጥር ግጦሽ ማካሄድ የአይጦችን መደበቂያና 

መተላለፊያ መንገዶችን ስለሚያፈራርስባቸው የፀረ-

ሰብል አይጦችን ቁጥር ይቀንሳል፡፡ ይህን እንጂ 

የቁጥጥር ግጦሹ የተፋሰስ ልማቱን ዘላቂነትና የተፈጥሮ 

ሀብቱን ጥበቃ በማይጎዳ ሁኔታ የሚከናወን መሆኑን 

ማረጋገጥ የግድ ይላል፡፡

(2)  የፀረ-ሰብል አይጦችን ምቹ መኖሪያ ስፍራዎች 

ማፈራረስና ምንም መደበቂያ ቦታ እንዳይኖራቸው 

ማድረግ፡

አንዳንድ አይጦች በቀን በተለይ በፀሀይ ጊዜ መዘዋወርን 

የሚያዘወትሩ ሲኖሩ እነዚህ ፀረ-ሰብል አይጦች በማሳ 

ወስጥ ከሳር፤ ቆሻሻና ከሰብል ተረፈ ምርት ወይም 

ቃርሚያ ከመሳሰሉ ነገሮች መጠለያ ይሰራሉ፡፡ ስለሆነም 

ሰብል እንደተሰበሰበና ዘግይቶ ደግሞ ሰብል ከመዘራቱ 

አስቀድሞ ከብቶችን በማስጋጥ፤ ቆሻሻዎችን ሰብስቦ 

በማቃጠል የፀረ-ሰብል አይጦች መጠለያ እንዲፈራርስ 

ማድረግ ይቻላል፡፡ 

ሌሎች የፀረ-ሰብል አይጥ ዝርያዎች ደግሞ እንቅስቃሴ 

የሚያደርጉት በሌሊት ሲሆን እነዚህ ፀረ-ሰብል አይጦች 

በመሬት ውስጥ ጉድጓዶችንና መተላለፊያ መንገዶችን 

ይሰራሉ፡፡ በእነዚህ አካባቢዎች ማሳን በጥልቀት በማረስ 

መጠለያቸውን ማፍረስ፤ በተለይ ውሀ ገብ በሆኑ የመስኖ 

መሬቶች አካባቢ በጉድጓዳቸው ውሃ እንዲገባባቸውና 

በጎርፍ በማጥለቅለቅ እንዲሁም ጭስ እንዲገባባቸው 

በማድረግ መሬት ውስጥ እንዳሉ እንዲሞቱ ማድረግ 

አሊያም ሊወጡ ሲሉ ጠብቆ በመግደል ፀረ-ሰብል 

አይጦችን መከላከል ይቻላል፡፡ ይሁን እንጂ እነዚህ 

ሁሉ የመከላከያ ዘዴዎች የበለጠ ውጤታማ የሚሆኑት 

በደረቅ ወቅትና አይጦች ለመራባት በሚዳከሙበት ጊዜ 

ሲተገበሩ ነው፡፡

(3)  የአፈርና ውሀ መጠበቂያ ህዳጎችን በጥራት 

መስራት

በማሳ ውስጥ የሚሰሩ የአፈርና ውሀ መጠበቂያ ዘዴዎች 

የመሬትን ምርትና ምርታማነት በማሳደግ ዓይነተኛ ሚና 

ቢኖራቸውም በአግባቡ ካልተሰሩ ደግሞ ለፀረ-ሰብል 

አይጦች መጠለያና ምቹ መተላለፊያ መንገድ በመሆን 

በሰብል ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ያሳድራሉ፡፡ ስለሆነም 

በድንጋይ የሚሰሩ ህዳጎች የተጠናከረ መሰረት ያላቸው፤ 

በሚገባ የተጠቀጠቁና ለፀረ-ሰብል አይጦች መደበቂያ 

የሚሆን ምንም ክፍት ቦታ የሌላቸውና ርዝመታቸውም 

ከ50 ሜትር ያልበለጡ እንዲሆኑ በማድረግ በጥንቃቄ 

ሊሰሩ ይገባል፡፡

ተጨማሪም በማሳ ውስጥና ከማሳ ወደ ማሳ የፀረ-ሰብል 

አይጦችን እንቅስቃሴ ለመግታት በድንጋይ እርከኖች 

ላይ የሚዋጉ እሾሆችን በማስቀመጥ፤ በህዳጉ ላይ 

የቪቲቨር ሳር በመትከል፤ በማሳ ደንበሮችና በሰብሎች 

መካከል የቪቲቨር ወይም የሌላ ሳር ሰርጥ እንዲኖር 

ማድረግ ይመከራል፡፡ የቪቲቨር ሳር ሰርጥን በተመለከተ 

ወደ ማሳ እንዳይስፋፋና የእርሻ ስራን እንዳያስተጓጉል 

ስፋቱ በተቻለ መጠን ቀጭን እንዲሆን በማድረግ 

(1) የእርሻ ስራ እንቅስቃሴን በማሻሻል ለፀረ-ሰብል 

አይጦች ምቹ ሁኔታ እንዳይኖር ማድረግ ነው፡፡ ከተሻሻሉ 

የአስተራረስ ዘዴዎች ውስጥ የሚከተሉት ይገኙበታል፡

• ሀ) አንደኛው ኩታ ገጠም ማሳ ያላቸው ሁሉም 

አርሶ አደሮች የሰብል ካላንደራቸውን በማጣጣም 

በተመሳሳይ ጊዜ ሰብል እንዲዘሩና በተመሳሳይ 

ጊዜ እንዲሰበስቡ በማድረግ ፀረ-ሰብል አይጦች 

ከአንዱ ማሳ ወደ ሌላኛው መዘዋወር እንዳይችሉ 

ማድረግ ነው፡፡ በዚህ ወቅት ፀረ-ሰብል አይጦች 

ሳይራቡ የሚቆዩበት ጊዜ እንዲረዝምና በቂ ምግብ 

ማግኘት እንዳይችሉ ብሎም እንዳይራቡ ስለሚሆኑ 

ቁጥራቸው እየተመናመነ ይሄዳል፡፡ ይህ ጊዜም ፀረ-

ሰብል አይጦችን በመግደል ለመከላከል አመቺ 

የሚሆንበት ነው፡፡ 

• ለ) ሁለተኛው የተሻሻለ የአስተራረስ ዘዴ ደግሞ 

የስብጥር እርሻን ተግባራዊ ማድረግ ነው፡፡ የተለያየ 

ባህሪ ያላቸውን ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ 

ሰብሎችን በተወሰነ ስፋት ተራ በተራ በማሳ አግድመት 

መዝራት ፀረ-ሰብል አይጦች በቀላሉ በማሳ ውስጥ 

እንዳይዘዋወሩና እንዳይደበቁ ያደርጋቸዋል፡፡ 

በተለይ በስብጥር የሚዘራው አንደኛው ሰብል ፀረ-

ሰብል አይጦች የማይወዱት ከሆነ ይህ ዘዴ የበለጠ 

ውጤታማ ይሆናል፡፡

Figure 32: planting in rows to prevent rats to come 

in the field

Figure 33: example of  inter-cropping from Kenya, 

rows of  maize and beans in between each other

Figure 34: planting a different crop in a line to 

prevent rats to come in the field

ሐ) ሌላኛው ዘዴ ደግሞ መሬት ማሳደር ነው፡፡ መሬትን 

ለረጂም ጊዜ ማሳደር የአይጦችን የመራቢያ ወቅቶች 

እንዲቀንስ ያደርጋል፡፡ የፀረ-ሰብል አይጦች የመራቢያ 

ወቅት የሚወሰነው በማሳ ውስጥ በሚያገኙት ምግብ 

ነው፡፡ ለምሳሌ በአንድ ማሳ ላይ በዓመት 2 ወይም 3 

ጊዜ ሰብል ዘራን ወይም አመረትን ማለት አይጦችም 2 

ወይም 3 ጊዜ የመራባት እድል ያገኛሉ፡፡ ስለሆነም ማሳን 

ለረጂም ወራት አሳደርን ማለት ፀረ-ሰብል አይጦች 

እንዳይራቡና ቁጥራቸውም እንዲቀንስ አደረግን ማለት 

ነው፡፡

ይሁን እንጂ የመሬት ስርጭቱ የተበጣጠሰና አነስተኛ 

በሆነበት ሁኔታ ይህንን ዘዴ ተግባራዊ ማድረግ ቀላል 

አይሆንም፡፡ በተጨማሪም መሬት ማሳደር በማሳ 

ኩታገጠም በጋራ ካልተከናወነ ፀረ-ሰብል አይጦች 

ከአደረው መሬት ወደ ሌሎች ማሳወች በመዛመት የበለጠ 

ተፅዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ፡፡

መ) በመጨረሻም የቁጥጥር ግጦሽን ተግባራዊ ማድረግ 

ሌላኛው ዘዴ ነው፡፡ የተፋሰስ ልማት ስራ በተካሄደባቸውና 

ልቅ የእንሰሳት ግጦሽ ስርዓት በቆመባቸው አካባቢዎች 

የአፈር መሸርሸርን በከፍተኛ ሁኔታ በመቀነስና 

ለምነትን በመጨበር ረገድ ውጤት ተገኝቶባቸዋል፡
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Figure 35: bad example: low quality stone bunds invite rats to 

take shelter

ተከታታይነት ያለው አያያዝና እንክብካቤ እንዲኖር 

ማድረግ ያስፈልጋል፡፡

በአጠቃላይ ግን የድንጋይ እርከኖችን መስራት 

የማይመከር ሲሆን በምትኩ አፈሩ በሚገባ የተጠቀጠቀ 

አፈር ለበስ የድንጋይ እርከን መስራት ለፀረ-ሰብል 

Figure 36: make the stone bund unfavourable for the rats to 

take shelter (in this example you should keep more distance 

between the bund and the crop)

Figure 37: make the other stone bunds at sufficient distance 

from each other

አይጦች የመደበቂያ ቦታ እንዳይኖራቸው ከማድረግ 

ባለፈ የተሰሩ እርከኖችንም ምርታማ ለማድረግ 

ያስችላል፡፡

Figure 38: grass strips in between crop fields

(4)  በድንጋይ እርከኖች መካከል ተገቢውን ርቀት 

መጠበቅ

• በእርከኖች መካከል ያለው ርቀት በነፃ ከፍታው 

የሚወሰን ቢሆንም በአካባቢው የድንጋይ እርከን 

መስራት የግድ ከሆነ በእርከኖች መካከል ያለው 

የአግድም ርቀት ከ10-15 ሜትር ማነስ የለበትም፡

፡ በጣም ተቀራርበው የተሰሩ የድንጋይ እርከኖች 

አይጦች ከቦታ ቦታ በቀላሉ መዘዋወርና መደበቅ 

እንዲችሉ ያደርጋቸዋል፡፡ 

• እርከኖች በአግባቡ ርቀታቸውን ጠብቀው ከተሰሩ 

ግን ፀረ-ሰብል አይጦች በማሳ ውስጥ ሲዘዋወሩ 

ከተፈጥሮ ጠላቶቻቸው በቀላሉ ማምለጥና 

መደበቂያ ቦታ በቅርብ ርቀት ማግኘት እንደማይችሉ 

ስለሚረዱ ወይም ስለሚፈሩ እንቅስቃሴያቸው 

ብሎም የሚያደርሱት ጥፋት ይገታል ማለት 

ነው፡፡ በተለይ የድንጋይ እርከኖች በሚሰሩበት 

አካባቢ በእርከኖቹና በሰብሉ መካከል፤ በረድፍ 

እርሻዎች፤ተከልለው በሚያገግሙ ቦታዎች ዳርቻ፤ 

በመኖሪያ ቤቶችና መጋዘኖች ዙሪያ እስከ 2 ሜትር 

ሊደርስ የሚችል ከዕፅዋት ነፃ የሆነ ክፍት ቦታ 

በመተው ፀረ-ሰብል አይጦች በሚንቀሳቀሱበት 

ወቅት እንደ ወፎች፤ እባብ እና ሌሎች ላሉ 

የተፈጥሮ ጠላቶቻቸው እንጋለጣለን ብለው 

ሲለሚፈሩ ከእነዚህ ክፍት ቦታወች ወደ ማሳ እና 

መኖሪያ ቤት አልፈው ሄደው ጥፋት የማድረስ 

እድላቸውን መቀነስ ይቻላል፡፡

Figure 39: good example of  making an open strip between the 

stone bund and the crop field
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የቤት ድመት፤ የዱር ድመት፤ ውሻ፤ እባብ ዋጭ፤ጉጉት፤ ተኩላ፤ እባብ እና 

አይጥ የሚያድኑ ወፎች እንደ ጭሳሪዎችና ፎልኬዎች የመሳሰሉት የታወቁ 

የፀረ-ሰብል አይጦች የተፈጥሮ ጠላቶች ናቸው፡፡ 

በመሆኑም ገበሬዎች ችግሩ ባለባቸው አካባቢዎች እነዚህ እንሰሳት 

እንዲመጡ፤ እንዲኖሩና አይጦችን እንዲበሏቸው ለማድረግ በንቃት መስራት 

ይኖርባቸዋል፡፡ ለምሳሌ ዛፎች በሌሉባቸው የእርሻ ማሳዎች ላይ 3 ሜትርና 

ከዚያ በላይ ቁመት ያላቸውን እንጨቶች በመትከል ፀረ-ሰብል አይጥ አዳኝ 

ከላይ ከተዘረዘሩት መንገዶች በተጨማሪ የፀረ-ሰብል አይጦችን ቁጥር ለመቀነስ 

የሚረዱ 3 ዋና ዋና የፀረ-ሰብል አይጥ ማስወገጃና መግደያ ርምጃዎች ቀርበዋል፡፡

(1) የመጀመሪያው ውጤታማ ዘዴ ፀረ-ሰብል አይጦች በጠና እንዲታመሙ 

ወይም እንዲሞቱ ሊያደርጉ የሚችሉ መርዛማ ዕፅዋቶችን መጠቀም ሲሆን 

ይህ ዘዴ ፀረ-ሰብል አይጦችን በመከላከል ረገድ ውጤታማ ከመሆኑም ባሻገር 

በሰውም ሆነ በአካባቢ ላይ ምንም ዓይነት ተፅዕኖ የለውም፡፡ የአማራ ክልል 

ግብርና ቢሮ እና ሜታ ሜታ ከአርሶ አደሮች፤ የማህበረሰብ ተፋሰስ ኮሚቴዎች 

እና አጋር አካላት ጋር በመሆን እነዚህን ዕፅዋቶች በመጠቀም ባዮ-ሮደንቲሳይድ 

የተሰኘ የፀረ-ሰብል አይጥ መከላከያ መድሀኒት በማዘጋጀት እና በሙከራ ላይ 

ናቸው፡፡ በተጨማሪም በዚህ ዘርፍ ተሰማርተው መድሀኒቱን በማዘጋጀት በአካባቢ 

ዋጋ ማቅረብ እንዲችሉ ስልጠና እየተሰጣቸው ይገኛል፡፡ በቀጣይም የመድሀኒቱ 

ውጤታማነት ሙከራ እንዳለቀ ለተጠቃሚዎች በግብርና ቢሮ በኩል እንዲደርስ 

የሚደረግ ይሆናል፡፡

5. የተመረጡ የፀረ-ሰብል አይጥ ማስወገጃና መግደያ ዘዴዎችን መጠቀም

Figure 40: mixing the 

bio-rodenticide baits in 

the field

(2) ሁለተኛው ዘዴ ደግሞ 

የፀረ-ሰብል አይጦችን የተፈጥሮ 

ጠላቶች በስፋት መጠቀም ነው፡፡ 

ወፎች እንዲያርፉባቸውና እንዲበሏቸው በማድረግ የፀረ-ሰብል አይጦችን ቁጥር መቀነስ ይቻላል፡፡ በተለይ 

በደጋማው የኢትዮጵያ አካባቢዎች በእርሻ ማሳዎች ውስጥ ትላልቅ ድንጋዮችንና የድንጋይ ክምሮች ለዚህ 

ተግባር ጥቅም ላይ ይውላሉ፡፡

እባብ ዋጭ፤ ተኩላ፤ እባብና የመሳሰሉት እንሰሳቶች የእርሻ ስራ በሚካሄድባቸው አካባቢዎች እንደ ፀረ-

ሰብል አይጥ ላሉ አነስተኛ አጥቢዎች በጣም የታወቁ የተፈጥሮ ጠላቶች ናቸው፡፡ እነዚህ እንሰሳት ከተቀያያሪ 

የአካባቢ ሁኔታዎች ጋር ራስን አላምዶና ብቁ አድርጎ የመኖር ተፈጥሯዊ ችሎታ ያላቸው በመሆኑ በህይወት 

እንዲኖሩና ከእርሻ ማሳዎች አካባቢ ሸሽተው እንዳይሄዱ ማድረግ ከተቻለ የፀረ-ሰብል አይጦችን ቁጥር 

በመቆጣጠርና በመቀነስ ረገድ በጣም ውጤታማ ናቸው፡፡ ስለሆነም እነዚህን የተፈጥሮ ጠላቶች ባለመግደል፤ 

እንዲሸሹ ባለማሳደድ እና መጠለያ እንዲያጡ ባለማድረግ አይጦችን ለመከላከል የምናደርገውን ስራ 

ውጤታማ ማድረግ ይቻላል፡፡

(3) ሶስተኛው ዘዴ ትልልቅ ወጥመዶችን ማዘጋጀት ነው፡፡

• ትልልቅ ወጥመዶች ከሚባሉት ውስጥ ማህበረሰብ አቀፍ የፀረ-ሰብል አይጥ ወጥመደ መሰናክል 

ለተቀናጀ ማህበረሰብ አቀፍ የፀረ-ሰብል አይጥ ተባዮች መከላከል አላማ በማሌዢያ የግብርና ምርምር 

ተቋም እንደዳበረ ይነገራል፡፡ ይህ ዘዴም ለተቀናጀ እና ማህበረሰብ-ተኮር የፀረ-ሰብል አይጥ ተባይ መከላከል 

ዘዴ እንደ መሠረት ሆኖ ያገለግላል፡፡

• ቴክኖሎጂው በአግባቡ እና አርሶ አደሮች በጋራ ሆነው ከተተገበረ በጣም ውጤታማና ወጭ 

ቆጣቢም ነው፡፡ በተጨማሪም በቀላሉ ሊገኙ ከሚችሉት ቁሳቁሶች የተገነባ እና ለማስተካከል ቀላል ነው። 

1. የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች

• ለአጥርነት የሚያገለግል ፕላስቲክ (ፕላስቲኩ ጠንካራ ነፋስን የሚቋቋምና በተደጋጋሚ ለመጠቀም 

የሚያስችል ቢሆን ይመረጣል)Figure 41:  examples of  predator animals to promote around the house and/or in the field
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• የቀርቀሀ ወይም ሌላ ቋሚ እንጨቶች (የፕላስቲክ አጥሩን ሊደግፉ የሚችሉ)

• ገመድ ወይም ሽቦ

• ሽቦአቃፊ (ሽቦውንና ፕላስቲኩን ለማያያዝ)

• ብዙ አይጦችን በህይወት መያዝ የሚችሉ ወጥመዶች

• ገዳይ ወጥመዶች

2. የአሰራር ቅደም ተከተል

ማህበረሰብ አቀፍ የፀረ-ሰብል አይጥ ወጥመደ መሰናክል በሰብል ማሳ ውስጥ 

የሚከናወን ሲሆን አተገባበሩም በሚከተሉት የአሰራር ቅደም ተከተል መሰረት ነው፡፡  

1. ቅደም ተከተል 1፡ 10ሜትር በ10ሜትር ወይም 100ካ/ሜትር የሆነ የእርሻ ማሳ 

ማዘጋጀት (ከተቻለ 50ሜ በ 50ሜ ሊሆን ይችላል) ፡፡ ይህም አርሶ አደሮችን 

በማሳ ኩታገጠም በማደራጀት የሚተገበር ሲሆን ለዚህ ተግባር የሚውለውን ማሳ 

በተመለከተ ለጋራ ጥቅም ስለሆነ ተጠቃሚ አርሶ አደሮች ሊታጣ የሚችለውን 

የምርት ግምት በጋራ እንዲያዋጡ ወይም ሌላ ማካካሻ ዘዴ ሊወስኑ ይችላሉ፡፡

2. ቅደም ተከተል 2፡ የተለየውን ማሳ ዙሪያውን በፕላስቲኩ ማጠር ሲሆን አጥሩ ቀጥ 

ያለና ጠንካራ እንዲሆን ፕላቲኩ ቢያንስ 10ሳ/ሜ ጥልቀት ወደ መሬት ውስጥ 

እንዲገባ፤ ቁመቱ ቢያንስ 60ሳ/ሜ እንዲሆን፤ ዙሪያውን የእንጨት ችካሎችን 

መትከልና ከፕላስቲኩ ጋር በገመድ/ሽቦ ማሰር፤ 

3. ቅደም ተከተል 3፡ ዙሪያውን የውሃ ፍሰት መቆጣጠሪያ ጉብታ ለመገንባት ቢያንስ 0.5 

ሜትር ስፋት ያለው ቦይ መቆፈር፣

4. ቅደም ተከተል 4፡ በእያንዳንዱ ጎን ቢያንስ ሁለት ብዙ አይጥ የሚይዙ ወጥመዶችን 

ማስቀመጥ (እነዚህ ወጥመዶች አይጦችን ሊያሳልፉ የሚችሉ ቀዳዳዎች ወይም 

ክፍተቶች ሳይኖሩባቸው አጥር ላይ በጥብቅ መያዝ አለባቸው) ፤

5. ቅደም ተከተል 5፡ በውሃ ፍሰት መቆጣጠሪያ ጉብታ ከፊል ገጽታ ላይ ወደ ወጥመዶች 

የሚያመራ የምድር ጉብታዎች መገንባት፡፡

6. ቅደም ተከተል 6፡ አጥሩን አልፈው ወደ ውስጥ የሚገቡ ፀረ-ሰብል አይጦችን መያዝ 

የሚችሉ ገዳይ ወጥመዶችን በአጥሩ የውስጠኛው ክፍል ዙሪያውን ማስቀመጥ፤ 

ወጥመደ መሰናክሉ ውስጥ ሆን ተብሎ ፀረ-ሰብል አይጦችን እንዲያሳልፍ በተዘጋጀ 

ቀዳዳ አጠገብ በውስጥ በኩል ብዙ አይጦችን በአንድ ጊዜ የሚይዙ ወጥመዶች 

ይቀመጣሉ፤ስለዚህ ፀረ-ሰብል አይጦች አንድ ጊዜ ወደ ውስጥ ከገቡ በኋላ 

ወደተዘጋጀላቸው ወጥመድ ከመግባት ውጭ ሌላ የሚሄዱበት ቦታ አይኖርም፡፡

7. ቅደም ተከተል 7፡ በመጨረሻም በተዘጋጀው ማሳ ውስጥፀረ-ሰብል አይጦች 

በይበልጥ የሚወዱትን ሳቢ ወይም ማራኪ የሰብል ዓይነት (ለምሳሌ የቢራ ገብስ 

ሊሆን ይችላል) ከአጎራባች ማሳዎች የዘር ወቅት ከ2-3 ሳምንታት (እንደ ሰብሉ 

አይነትና አካባቢው ሁኔታ እስከ 4 ሳምንት ድረስ) አስቀድሞ መዝራት፡፡ ሰብሉም 

እንዲበቅል፤ እንዲያድግና ፀረ-ሰብል አይጦችን የበለጠ እንዲስባቸው ለማድረግ 

የመስኖና ሌሎች የውሀ አማራጮችን መጠቀም የግድ ይላል፡፡

3. አያያዝና እንክብካቤ

ማህበረሰብ አቀፍ የፀረ-ሰብል አይጥ ወጥመደ መሰናክል የሚከተሉት ተከታታይ 

የአያያዝና እንክብካቤ ስራዎች ያስፈልጉታል፡፡

• በየቀኑ ጠዋት ጠዋት የሞቱ አይጦችን ከወጥመዶቹ ማስወገድና ማፅዳት (ሳይነሱ 

ወጥመዱ ውስጥ የቀሩ የሞቱ ፀረ-ሰብል አይጦች ካሉ ሌሎች አይጦችን እንዳይገቡ 

ሊያደርጉ ይችላሉ) 

• በእያንዳንዱ ቀን ፕላስቲኩንና ወጥመዶችን መፈተሽና ቀዳዳዎች ካሉ መጠገን 

ወይም በሌላ መቀየር

• የውሃ ፍሰት መቆጣጠሪያ ጉብታው ከሳር የፀዳ መሆን አለበት (ይህንን ፀረ-ሰብል 

አይጦች ወደ አጥሩ ለመግባት እንደ መወጣጫ ሊጠቀሙበት ይችላሉ)

• ወጥመዶች ላይ ተጨማሪ ምግቦችን ማስቀመጥና ፀረ-ሰብል አይጦች የበለጠ ወደ 

ወጥመዱ እንዲገቡ ማድረግ

• ማህበረሰብን መሰረት ያደረገ የወጥመድ መከላከያውን ለተወሰነ ጊዜ መጎብኘት/

መፈተሽ ካልተቻለ ወጥመዶቹ ካሉበት በመግቢያው ላይ ገለባ ማሰቀመጥ፣

4. ሊጣመሩ የሚገባቸው ቴክኖሎጂዎች/አሰራሮች

ማህበረሰብ አቀፍ የፀረ-ሰብል አይጥ ወጥመደ መሰናክል ከላይ በዝርዝር 

የተቀመጡትን ሌሎች ስነምህዳራዊ የፀረ-ሰብል አይጥ መከላከያ ዘዴዎችና አሰራሮች 

ጋር ከተጣመረ በአይጥ መከላከል ረገድ የበለጠ ውጤታማ ይሆናል፡፡ የሚከተሉት 

ተግባራትም ለአብነት ይጠቀሳሉ፡-

• በማሳ ውስጥ የሚሰሩ እርከኖችን በተቻለ መጠን የተራራቁና ጠባብ የመደብ ስፋት 

(ከ30ሳ/ሜ በታች) ያላቸው እንዲሆኑ ማድረግ፤

• በተለይ ሰብሉ በሚዋለድበት ወቅት የፀረ-ሰብል አይጥ መተላለፊያ መንገዶችንና 

መደበቂያ ስፍራዎችን በመፈለግ በቁፋሮ ማፈራረስ፤ ጭስ ማጨስና ወጥመዶችን 

በመጠቀም ወዘተ መከላከል፤

• የመስኖ ቦዮች ውስጥና ዳርቻ ላይ ያሉ ዕፅዋቶችን እድገት መቆጣጠርና ማስወገድ፤ 

የፀረ-ሰብል አይጦችን እንቅስቃሴ መቆጣጠር፤ በተጨማሪም የቦዮቹን ዳርቻ 

ስፋትም ከ30ሳ/ሜ በታች በማድረግ ፀረ-ሰብል አይጦች መጠለያ/መደበቂያ 

ስፍራ እንዲያጡ ማድረግ፤

• ቢያንስ ሰብል ከተዘራ በኋላ ባሉት 30 ቀናት ውስጥ ማለትም ፀረ-ሰብል አይጦች 

በብዛት ከመራባታቸው በፊት ማህበረሰቡን በማስተባበር በዘመቻ በማሳ፤ 

በመንደሮች፤ በትልልቅ የመስኖ ቦዮች እንዲሁም በመንገዶች አካባቢ ወዘተ በጋራ 

መከላከል፤

• በማሳ ኩታ ገጠም መዝራት እንዲሁም ማሳ ወስጥ ያሉ ተረፈ ምርቶችን፤ የፈሰሱ 

ዘሮችን በወቅቱ ማፅዳት፡፡
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Figure 42: the set-up of  a Trap Barrier System Figure 44: installing the plastic fence of  a Trap Barrier System 

with the cage inside at the fence; this TBS now awaits planting 

of  traps crop and construction of  moat around the outside 

perimeter.

Figure 45: install multiple-capture cage inside the TBS to catch many 

rats in once

Figure 43: schematic set-up of  a Trap Barrier System
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የሚወሰዱ ርምጃዎች የት ይተገበራሉ በማን ይተገበራሉ

የመኖሪያ ቤትና ማከማቻ አካባቢን ንፅህናን መጠበቅ

የመኖሪያ ቤት አካባቢን ንፁህ ማድረግ

ፀረ-ሰብል አይጦች ወደ መኖሪያ ቤትና ምግብ ማከመቻ አካባቢ 
እንዳይገቡ ማድረግ

በቤት ውጥ እህልንና የበሰሉ ምግቦችን ደህንነቱ በተጠበቀ ቦታ 
ማስቀመጥ

በመኖሪያ ቤት አካባቢ ፀረ-ሰብል አይጦች በቀላሉ መዘዋወር 
እንዳይችሉ ማድረግ

በመኖሪያ ቤትና ማከማቻ ስፍራዎች አካባቢ ድመቶችን መጠቀም

በተመረጡ ቦታወች ላይ ወጥመዶችን ማስቀመጥ

የእርሻ ማሳዎች አካባቢን መቆጣጠር

ፀረ-ሰብል አይጦች በቂ ምግብ ማግኘት እንዳይችሉ የሚያደርግ 
የሰብል አመራረት ሂደትን ተግበራዊ ማድረግ

• ሰብልን በማሳ ኩታገጠም መዝራት

• ማሳን ረዘም ላለ ጊዜ ማሳደር

•       ስብጥር እርሻ

• የቁጥጥር ማስጋጥን ተግባራዊ ማድረግ

6. ማህበረሰብ አቀፍ የፀረ-ሰብል አይጥ መከላከል ዝርዝር ተግባራት ማጠቃለያ

የሚወሰዱ ርምጃዎች የት ይተገበራሉ በማን ይተገበራሉ

የፀረ-ሰብል አይጦችን የመኖሪያ ስፍራዎች በእርሻ፤ በማቃጠል፤ 
በውሀ በማጥለቅለቅ ማፈራረስና መደበቂያ ቦታ እንዳይኖራቸው 
ማድረግ

እርከኖች ጠለቅ ያለ መሰረት ያላቸውና በሚገባ የተጠቀጠቁ ለፀረ-
ሰብል አይጦች መደበቂያ/መንቀሳቀሻ ክፍት ቦታ የሌላቸው 
እንዲሆኑ ማድረግ

እርከኖች ርዝመታቸው ከ50 ሜትር እንዳይበልጥና በእርከኖች 
መካከል ያለው የአግድም ርቀት ከ10-15 ሜትር እንዳያንስ ማድረግ

ከእርከኖች ቀጥሎ ከሚገኘው መሬት ውስጥ ከዕፅዋት ነፃ የሆነ 
ክፍት ቦታ እንዲኖር ማድረግ 

በማሳ ወስጥና ደንበሮች የቪቲቨር ሳር ሰርጥ ማዘጋጀት

የተመረጡ የፀረ-ሰብል አይጥ ማስዎገጃና መግደያ ዘዴዎችን መጠቀም

ከዕፅዋት ፀረ-ሰብል አይጥ ማጥፊያ መድሀኒት መጠቀም

የፀረ-ሰብል አይጥ የተፈጥሮ ጠላት የሆኑ እንሰሳቶችን እንዲኖሩ 
ማስቻል 

ትልልቅ ወጥመዶችን መጠቀም
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