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የበረሃ አንበጣ የመሬት 
መቆጣጠሪያ መደበኛ የአሠራር 

ሂደቶች ፤

ዓላማ
የዚህ የተግባር መመሪያ ዋና ዓላማ፤ ፀረ  ነፍሳት ኬሚካሎች የበርሀ 
አንበጣን ለመቆጣጠር  በተገቢዉ ሁኔታ ሥራ ላይ ስለሚዉሉበት 
የአተገባበር ዘዴ ግልጽና ቀላል መግለጫ መስጠት ነዉ። ይህንን መመሪያ 
እንዲጠቀሙ ታሳቢ የተደረጉ አካላት የበርሀ አንበጣን ለመቆጣጠር 
በቀጥታ የሚሳተፉ የመስክ ሠራተኞች፤ የበርሃ አንበጣ ቁጥጥር 
መኮንኖችና ቴክኒሻኖች ናቸዉ። ይህ መመሪያ በዋናነት አደጋን ማስወገድና 
ብክነት የሚያስከትሉ ወይንም ዉጤታማ ያልሆኑ አተገባበሮችን ለመቀነስ 
ይረዳል ተብሎ ይታሰባል። ይህ መመሪያ በዓለም ምግብና እርሻ ድርጅት 
የበርሀ አንበጣ መቆጣጠሪያ መመሪያ መሰረት በአጭሩ የተዘጋጅ ስለሆነ 
ዝርዝር መረጃና ማብራሪያ ለማግኘት ከፈለጉ ዋናዉ መመሪያና ሌሎች 
ማጣቀሻ ጽሁፎች ስላሉ እነሱን ይመልከቱ። 

ይህ መመሪያ የሚያተኩረባቸዉ ጉዳዮች፤w

• እጅግ በጣም ዝቅተኛ መጠን ባለዉ ሁኔታ ሊረጭ በሚችል ዩ. ኤል. 
ቪ. በተባለ መርጫ መሳሪያ ስለሚከወን ፀረ ነፍሳት ርጭት

• ስለ ዩ.ኤል.ቪ መርጫ መሳሪያወች

• ስለ ደህንነት እና ቀልጣፋ አረጫጨት ዘዴዎች ናቸዉ።
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1. የበርሀ አንበጣ ቁጥጥር ሂደት 

የቁጥጥር ሥራዉ ከመከናወኑ በፊት፤ በመከናወን ላይ እያለ እና ከተከናወነም በኋላ 
ተከታታይነት ያላቸዉ እርምጃዎች መወሰድ አለባቸዉ።
የቁጥጥር ሥራዉ ከመጀመሩ ሶስት ወሮች አስቀድሞ የሚደረግ ቅድመ 
ዝግጅት
• ብቃት ያላቸውን የቁጥጥር ቡድኖች በመምረጥ ስልጠና ወይም የተሃድሶ 

ሥልጠና መስጠት፤
• ተሽከርካሪዎቹን መፈተሽ እና አስፈላጊዉን ጥገና ማድረግ፤
• ሁሉንም የመርጫ መሣሪያዎች መፈተሸ፤ተገቢዉን አገልግሎት መስጠት 

እንደሚችሉ ማወቅ እና አስፈላጊ መለዋወጫዎች በቅርብ መገኘታቸዉን 
ማረጋገጥ፤

• የሚፈለገውን ብዛት እና አይነት ፀረ-ተባዮች ርጭቱ ይካሄዶባቸዋል ተብለዉ 
ወደተለዩ ቦታዎች ማሰረጨት፤

• ለታቀደዉ የቁጥጥር ጊዜ እና ስራ የሚያስፈልገዉ (የመስክ አበልን ለመሸፈን ፣ 
ለነዳጅ ፣ ወዘተ) ገንዘብ በበቂ የተመደበ መሆኑን ማረጋገጥ፤ 

• በአገሪቱ ውስጥ ለርጭት አገልግሎት የሚዉሉ አውሮፕላኖች መኖራቸውን እና 
ለቁጥጥር ሥራዎች ከግብርና ሚኒስቴር ጋር ውል ለመግባት ፈቃደኞች እንደሆኑ 
ማረጋገጥ። የአየር ማረፊያ ቦታዎች በቂ ጥገና የተደረገላቸዉ መሆኑን ማረጋገጥ፤

• የዓለም ምግብና እረሻ ድርጅት ለርጭት ክትትል ያዘጋጃቸዉ ቅጾች ቅጅዎች በበቂ 
መገኘታቸዉን ማረጋገጥ ዋና ዋናዎቹ ናቸዉ።
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1. የበርሀ አንበጣ ቁጥጥር ሂደት 

የቁጥጥር ሥራዎች ከመጀመራቸዉ በፊት 

ተግባር 1.  የነፍሳት መጠን ፣ የድርጊት አጣዳፊነት እና የስራ ፍጥነትን መሰረት 
በማድረግ ተገቢውን የቁጥጥር ዘዴ (መሳሪያዎች ፣ፀረ-ነፍሳት እና 
ቴክኒክ) ፣ መምረጥ፤

ተግባር 2. ትክክለኛው የፀረ-ተባይ መድሃኒት መጠን በትክክለኛው መንገድ እና 
በትክክለኛው ቦታ ላይ እንዲዉል የመርጫ መሳሪያዎችን በማስተካከል 
ማረጋገጥ፤

ተግባር 3.  የአከባቢው ነዋሪዎች ከብቶቻቸውን ፣ ቀፎዎቻቸውን እና 
ቤተሰቦቻቸውን ደህንነቱ ወደ ተጠበቀ ቦታ ማንቀሳቀስ እንዲችሉ 
የቁጥጥር ሥራዎች የሚጀምሩበት ቀን ፣ ሰዓት እና ቦታ አስቀድሞ 
እንዲያወቁ ማድረግ፤

ተግባር 4.  የርጭት አቅጣጫውን ለመወሰን እንዲረዳ የንፋስ አቅጣጫውን ማወቅ ፤ 
ቀጥታ ማዕዘኑን በመጠበቅ የተጠቃዉን አካባቢ ወሰን ማካለል ፤

ተግባር 5.   የሙቀት መጠን ፣ የንፋስ እና የዝናብ ሁኔታን በመረዳት ለቁጥጥር 
ሥራዉ ተስማሚ ሁኔታዎች መኖራቸዉን ማረጋገጥ፤
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1. የበርሀ አንበጣ ቁጥጥር ሂደት 

በቁጥጥር ሥራዎች ወቅት

ተግባር 6. እርግጠኛ ልንሆንባቸዉ የሚገባን ጉዳዮች፤

• ፀረ ተባይ ማጥፊያዎችን የሚያንቀሳቅሱ ወይም ሥራ ላይ የሚያዉሉ ሰራተኞች 
በሙሉ ብቃት ያለዉ መከላከያ  መልበስ አለባቸዉ።

• ርጭቱን ለመጀመር ሁሉም የመርጫ መሳሪያዎች እና ሰራተኞች የንፋሱን 
አቅጠጫ ተከትሎ በታችኛው  ጠርዝ በኩል ቢሆኑ ይመረጣል።ይህም ርጭቱን 
የንፋሱን አቅጣጫ ተከትሎ ለመጀመር ይረዳል።

• ሁሉም ሌሎች የማይረጩ ሰራተኞች ፣ ተሽከርካሪዎች እና መሳሪያዎች በተረጨው 
ፀረ-ተባይ  እነዳይበከሉ ለርጭት በተከለለዉ ቦታ ላይ ከሚነፍሰዉ ነፋስ 
በላይኛዉ ጠርዝ ላይ ቢሆኑ ይመረጣል። 

• ከንፋሱ በመስቀለኛ አቅጣጫ (በነፋሱ አቅጣጫ ዘጠና ዲግሪ በ ማዕዘን) 
መርጨት ይጀምሩ ፣ ከእያንዳንዱ ርጭት በኋላ  ንፋስ ወደ ሚመጣበት አቅጣጫ 
በመንቀሳቀስ ፣ በርጭቱ የተሸፈነዉን ቦታና በሚቀጥለዉ መካከል ያለዉን ርቀት 
በትክክል በመገመት ርጭቱን መቀጠል፤ ቀጣዩ ርጭት የሚጀምርበትን ትክክለኛ 
ቦታ ለማወቅ ባንዲራዎችን የያዙ ሰዎችን መጠቀም  ወይም ሌሎች መንገዶችን 
መጠቀም ይቻላል።

• የተከለለዉ የርጭት ቦታ ሙሉ በሙሉ እንዲሸፈን ለማድረግ አንድ ተጨማሪ 
ርጭት ነፋሱ ወደሚመጣበት አቅጣቻ ማድረግ፤ ይህም የፀረ ነፍሳቱ የመቆጣጠር 
አቅም ከሚፈልገዉ በታች እንዳይሆን ይከላከላል።

• የነፋሱ ፍጥነት ከ 1ሜ በሰኮንድ ያነሰ  ወይንም በጣም ጠንካራ ከ10 ሜ / 
በሰኮንድ በላይ እና  ከሆነ መርጨትዎን ያቁሙና   ትክክለኛዎቹ ሁኔታዎች 
እስኪፈጠሩ ይጠብቁ።

• መዝነብ ከጀመረ ወይም በቅርቡ  ዝናብ ሊዘንብ ይችላል ብለዉ ካሰቡ  
መረጨትዎን ያቁሙ። 

• የነፋሱ አቅጣጫ ከ45 ዲግሪዎች በላይ ከቀየረ መርጨትዎን ያቁሙና አዲሱን 
የርጭት መስመርዎን ያስተካክሉ እና  የቀሩትን ቦታዎች ይርጩ።
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1. የበርሀ አንበጣ ቁጥጥር ሂደት 

የቁጥጥር ሥራዎች ከተጠናቀቁ በኋላ

ተግባር 7.  ሁሉንም አስፈላጊ ዝርዝሮች ይከታተሉ እና የዓለም ምግብና እርሻ 
ድርጅት ባዘጋጃቸዉ የርጭት ክትትል ቅጾች ላይ ይመዝግቡ።

ተግባር 8.  በመርጫ መሣሪያው ውስጥ የቀረውን ማንኛውንም ፀረ-ተባይ 
ማጥፊያ ወደ መጀመሪያው የፀረ-ተባይ ማጥፊያ መያዣ በመጨመር 
ባዶ ያድርጉት።  የመርጫ መሣሪያዎችን ማጽዳትና  ተገቢዉን ጥገና 
በማድረግ፤ ፀረ ነፍሳቶችንና ባዶ መያዣዎችን ደህንነታቸው አስተማማኝ 
በሆኑ  ቦታዎች ማስቀመጥ።

ተግባር 9.  ራስዎን እና የመከላከያ ልብሰዎን ወዲያውኑ ይታጠቡ።
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2. የቁጥጥር ቡድን እና የመስክ መሳሪያዎች

የቁጥጥር ቡድን፡- ሁለት የአንበጣ መከላከል ግብረ ኃይል መኮንኖች ፣ ሁለት አሽከርካሪዎች 
እና ሁለት ተሽከርካሪዎች ፣ በተጨማሪም እንደ ረዳቶች እና የተካኑ የጉልበት ሠራተኞች ያሉ 
የድጋፍ ሰጭ ሠራተኞችን ያካትታል። 

በእያንዳንዱ ተሽከርካሪ ውስጥ መገኘት 
ያለባቸዉመሳሪያዎች፤

• የእጅ  ጂፒኤስ (1)
• ካርታዎች
• የአቅጣጫ ኮምፓስ
• በዓለም ምግብና እርሻ ድርጅት የተዘጋጁ 

የክትትል ቅጾች (2)
• የወረቀት መያዣ/ቅንጥብ ሰሌዳ ፣ 

ወረቀት እና እስክርቢቶ
• የንፋስ ፍጥነት መለኪያ /አናሞሜትር
• የርጥበት መለኪያ/ሃይግሮሜትር
• የዩ. ኤል. ቪ. (ULV) ጠብታዎችን ናሙና 

ሊያመለክት የሚችል በዘይት በቀላሉ 
ሊረጥብ የሚችል ወረቀት  

• ባልዲ እና ፕላስቲክ የፈሳሽ መለኪያ 
ሲሊንደር ወይም ማሰሮ/ጆግ 

• የሚርገበገብ ቴካሜትር
• የስፖርት ሰዓት 
• የእጅ ሌንስ (x10)
• መጥረጊያ መረብ
• የመሳሪያ ኪት
• የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ ኪት
• የኤች ኤፍ ኤፍ ሬዲዮ
• የሟች ነፍሳትን ለማሰስ/ለመገምገም  

የሚረዳ ማከማቻ 
• ለመታጠቢያ የሚሆን ውሃ እና ሳሙና 
• በርጭት ሥራዉ ላይ ለሚሳተፉ 

ለሁሉም ሰራተኞች የሚበቃ ሁሉንም 
ዓይነት የያዘ የፀረ-ተባዮች መከላከያ 
ልብስ 

ማስታወሻ፤ 
(1) ተጨማሪ ባትሪዎች ፣ የሲጋራ መለኮሻ አዳፕተር (አስማሚ) ፣ የርቀት አንቴና
(2) የዳሰሳ ጥናት እና የቁጥጥር ቅጾች እና የርጭት መቆጣጠሪያ ቅጾች
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3. የዩ. ኤል. ቪ. (ULV) ትግበራ መርሆዎች

ይህ የአረጫጨት ዘዴ እጅግ ዝቅተኛ የሆነ የጸረ ነፍሳት መጠን ነገርግን የኬሚካል 
ይዘቱ ጠንካራ(ኮንሰንትሬትድ) የሆነዉን  ይጠቀማል። የበረሀ አንበጣን ለመቆጣጠር 
ከ 0.5-1.0 ሊትር / ሄክታር ያህል ጥቅም ላይ ይዉላል። ፀረ ተባይ ማጥፊያ ከውሃ ጋር 
አይደባለቅም ወይም ማንኛዉንም የማሟሟት ፀባይ የያዘ ንጥረ ነገር አይፈልግም። 
ትነትን ለመከላከል እንዲረዳ ዉህዱ በዘይት ላይ የተመሠረተ ሲሆን ብዙውን ጊዜም 
በቀጥታ ለመርጨት ዝግጁ ሆኖ የተዘጋጀ ነዉ።

የሚረጩ  ፀረ-ተባይ ጠብታዎች በነፋስ አማካይነት ሊወሰዱ ይችላሉ። ለተሟላና 
ሁሉንም ቦታዎች ለመሸፈን እንዲቻል ፣ ፀረ ተባይ መድኃኒቱ  ተደራራቢ በሆነ ሁኔታ  
ወደ አንበጣዉ  ይረጫል። ይህም ያስፈለገበት ምክንያት  ወጥ የሆነ በቂ ፀረ ነፍሳት 
ለአንበጣዎቹ እንዲደርሳቸዉ እና የቁጥጥር ሂደቱ ሙሉበሙሉ እንዲሳካ ነዉ።   

• የሚከተሉትነ ያስታውሱ፤
• በቀኑ በጣም ሞቃት ክፍለ ጊዜ ማለትም በኢትዮጵያ የሰዓት አቆጣጠር ከአምስት 

እስከ አስር ሰዓት (ከ1100-1600) ውስጥ አይርጩ፤ ምክንያቱም በሞቃታማ ጊዜ 
ከተረጨ፤ ከፍተኛ ስግረት (ኮንቬክሽን) ሊከሰት እና ፀረ-ተባይ መድኃ ኒቱ ወደ 
አንበጣዎች ከመውረድ ይልቅ ወደ ሰማይ ሊያተነዉ ስለ ሚችል ነዉ።

• የንፋስ ፍጥነት ከፍተኛ ከሆነ ማለትም ከ 10 ሜ በ ሰኮንድ በላይ  ከሆነ አይርጩ።



የበረሃ አንበጣ የመሬት መቆጣጠሪያ መደበኛ የአሠራር ሂደቶች8

4. የዩ. ኤል. ቪ. (ULV) መርጫ መሳሪያዎች

ጥሩ የዩ. ኤል. ቪ. (ULV) መርጫ የሚሽከረከር ሞተር (የሚዞሩ ዲስኮች) ያሉት 
ቢሆን ይመረጣል። ይህም ትንሽ መጠን (50-100 ማይክሮ ሜትር (μm)) ያላቸዉን 
ጠብታዎች ለማምረት ይረዳል።  በጣም ትልቅ ወይም በጣም ትንሽ ከሆኑ ቁጥጥሩ 
ደካማ ከመሆኑም በላይ ፀረ-ነፍሳቱ ይባክናል።
የዩ ኤል ቪ (ULV) መርጫ አንድ ኦፕሬተር ተሸክሞ ሊያንቀሳቅሰዉ ይችላል 
አሊያም 4x4 (ፎር ዊል ደራይቭ) በሆነ የመስክ ተሽከርካሪ ላይ ማስቀመጥ 
ይቻላል (በተሽከርካሪ ላይ የተጫነ መርጫ የሚባለዉ ነዉ) ፣ በአውሮፕላን ወይም 
በሄሊኮፕተር (በአውሮፕላን የተጫነ መርጫ) መጠቀምም ይቻላል። የአጠቃቀም 
መርሆዎች ለሁሉም ተመሳሳይ ቢሆንም የክወና አቅም እና ፍጥነታቸዉ ይለያያል።

በቀላሉ መንቀሳቀስ የሚችሉ (ተንቀሳቃሽ) መርጫዎች አገልግሎት ላይ 
የሚዉሉት፤
• አነስተኛ ስፋት ላላቸዉ ቦታዎች (በቀን እስከ 15 ሄክታር ለመሸፈን)፤
• ዘገምተኛ/ዝቅተኛ የሥራ መጠን ቢከወንም ተቀባይነት ላላቸው ሁኔታዎች፤
• በድንጋዮች እና ኮረብታዎች ውስጥ ለሚከናወን ርጭት፤
• ለስላሳ አሸዋዎች በሚበዙበት አካባቢ ለሚከናወን ርጭት፤
• አንድ (ነጠላ) የሆፕር ባንዶችን ለመቆጣጠር ሲታሰብ ብቻ (ለመንጋ ቁጥጥር 

አይሆንም) መሆኑን ይገንዘቡ።

በተሽከርካሪ ላይ የተጫኑ መርጫዎችአገልግሎት ላይ የሚዉሉት፤
• መካከለኛ ስፋት /መጠን ላላቸው ቦታዎች (በቀን 100 ሄክታር ለመሸፈን)፤
• መካከለኛ የሥራ መጠን ለሚፈለግባቸው ሁኔታዎች፤
• ነጠላ ባንዶችን ለመቆጣጠር፤
• ድንጋዮች እና ኮረብታዎች ውስጥ አይመከርም፤
• ለስላሳ አሸዋማ ቦታዎች አይመከርም፤
• መንጋዎችን ለመርጨት መጠቀም አስቸጋሪ ነዉ። 
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4. የዩ. ኤል. ቪ. (ULV) መርጫ መሳሪያዎች

በአውሮፕላን የተጫኑ መርጫዎች ጥቅም ላይ የሚዉሉት፤
• ስፋት ላላቸዉ ቦታዎች/ለትላልቅ አካባቢዎች (በቀን 5,000 ሄክታር ወይም ከዚያ 

በላይ)፤
• ፈጣን የክዋኔ /ሥራ መጠን ለሚፈለግባቸው ሁኔታዎች፤
• በድንጋዮች እና ኮረብታዎች ውስጥ
• ስላሳ አሸዋ በሚበዛባቸዉ ቦታወች ላይ
• መንጋዎችን ለመቆጣጠር (የተቀመጠ እና የሚበር)
• ነጠላ ባንዶችን ለመርጨት ተገቢ/ቀልጣፋ አይደለም
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5. ዩ. ኤል. ቪ. (ULV) የመርጫ መሣሪያዎችን ልኬት መዘወግ 
(ማስተካከል)

የመርጫ መሣሪያዉን እንዴት መዘወግና ማስተካከል እንደሚቻል

ተግባር 1. የሚመከረውን የፀረ-ተባይ ማጥፊያ (ግራም ዉጤት ያለዉ ንጥረ ነገር/
በሄክታር (g a.i./ha)  መጠን ፀረ ተባዩን ከያዘዉ በርሚል መግለጫ 
ወይንም ከ ምግብና እረሻድርጅት መመሪያዎች፤ ወዘተ.ማግኘት 
ይቻላል።  እንደ ሊትር በአንድ ሄክታር ስሌት ከተሰጠ ወደ ተግባር  3 
ይሂዱ።

ተግባር 2.  የሚያስፈልገውን የፀረ ተባይ መጠን (VAR) ለማወቅ እድሚከተለዉ 
ያስሉ።

ርጭት ተግባራዊ ከመደረጉ በፊት የመርጫ መሳሪያዎች መለካትና መስተካከል 
አለባቸው።

መዘወግ/ ማስተካከል ምንድነው?

የሚመከረዉ የተባይ ማጥፊያ መጠን በትክክለኛው የርጭት ጠብታዎች መጠንና 
በተፈለገዉ ቦታ ላይ  ለመርጨት እንዲቻል ፤. ሁልጊዜም መሳሪያዉን መለካትና 
መዘወግ(ማስተካከል) ይገባል። 

ሥራ ላይ የሚዉለዉን ትክክለኛ ፀረ-ነፍሳት በመጠቀም ዝወጋዉን 
(ልኬቱን)መሥራት  ሁል ጊዜ መከናወን አለበት።

መርጫ መሣሪያዎች መቼ ይዘወጋሉ(ይለካሉ)?

• መርጫዉ አዲስ በሚሆንበት ጊዜ፤

• የፀረ-ነፍሳት ጥንቅር ወይም ይዘት/ጥንካሬ ሲለወጥ፤ 

• የሚረጨዉ ፀረ-ነፍሳት የይዘት መጠን (VAR)  ሲለወጥ ፣ በተከታታይ የርጭት 
መስመሮች መካከል የሚኖዉ ክፍተት ወይም የጉዞ  ፍጥነት ሲለወጥ፤ 

• ዘመቻው ከመጀመሩ በፊት እና በየቀኑ
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5. ዩ. ኤል. ቪ. (ULV) የመርጫ መሣሪያዎችን ልኬት መዘወግ 
(ማስተካከል)

የሚያስፈልገውን የፀረ ተባይ 
መጠን  (ሊ / ሄክታር) (ሊ/ሄ) 

የሚፈለገዉ ፀረ ተባይ መጠን 
(VAR) (ሊትር /ሄክታር)

የፀረ ተባዩ ጥንካሬ/ክምችት 
(ግራም /ሊትር)  

የፀረ ተባዩ ጥንካሬ/ክምችት 
(ግራም /ሊትር)  

(የሚያስፈልገውን የፀረ ተባይ መጠን/ሄ)

250     

    (የተፈቀደዉ መጠን × 100)

(10×1000) 

450

100

100

(የክምችት ቀመር (ግራም/ሊትር))

ምሳሌ:- ክሎሪፕሪፋስ ለሚባሉ ፀረተበይ የሚመከረው መጠን 250 ግራም/በሄክታር 
ቢሆንና የቀመር ክምችት 450 ግራም በ ሊትር  ቢሆን የሚፈለገዉ ፀረ 
ተባይ መጠን ስንት ይሆናል?

የክምችት አቀማመር እንደ መቶኛ ክብደት በ መጠን ከተገለጸ  (% ክብደት/ ይዘት 
(w / v) እስኪ የሚከተለዉን ቀመር (ፎረሙላ ) ተጠቅመዉ ክምችቱን ወደ  ግራም 
በሊትር(g a.i / l) ይቀይሩት

ምሳሌ:- ለቤንዲካካርብ ለሚባለዉ ፀረተበይ የሚመከረው ጥንቅር( Concentra-
tion) መጠን 10% ቢሆን የሚከተለዉን ቀመር በመጠቀም  መለወጥ 
ይቻላል፣

100 ግራም ዉጤታማ ንጥረ 
ነገር / ሊትር ይሆናል ማለት 
ነዉ። 

በአጭሩ የተሰጠውን መቶኛ መጠን በ 10 ማባዛት ማለት ነዉ።

=

==

=

= =

0.55 ሊትር / ሄክታር ይሆናል።

100ግራም a.i/ሊትር = 
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ተግባር 3. የሚያስፈልገውን የፀረ ተባይ ፍሰት መጠን (FR) ያስሉ።

ምሳሌ ፤ አንድ በተሽከርካሪ የተጫነ መርጫ በሰዓት 10 ኪሎ ሜትር ቢንቀሳቀስና 
በርጭቶች መካከል ያለዉ ክፍተት30 ሜትር ቢሆን፤ዓላማዉም 100 ገራምዉጤታማ 
የሆነ ንጥረነገር ያለዉና 10% ULV ቤንዲዮካርብ የተባለ ፀረ ተባይ በ አንድ ሄክታር 
ቦታ ላይ መጠቀም ቢሆን  የፍሰት መጠን ምን ያህል  ይሆናል ?

አስፈላጊ ከሆኑት መካከል አንዱ ለምሳሌ የፍሰት ተመን፤በተከታታይ ባሉ የርጭት 
መስመሮች መካከል የሚኖረዉ የቦታ ስፋት(የርጭት ትራክ ልዩነት) ወይም የጉዞ ፍጥነት 
ከ ተለወጠ ትክክለኛዉን የርጭት መጠንና የተፈቀደዉን ፀረ-ተባይ ልክ(ዶዝ) ለመጠበቅ 
ሲባል ሁሉም መለወጥ ይኖርባቸዋል። ይህንን ምንጊዜም ማስታወሱ አስፈላጊ ነው።
ለምሳሌ፤
• የፍሰት መጠን  ከጨመረ፤
• በርጭት መስመር መራራቅ(የትራክ ክፍተቱ) ከጨመረ፤
• ፍጥነት እየጨመረ የሚሄድ ከሆነ፤
• ተግባራዊ የሚሆነዉ የፀረ ተባይ መጠን(VAR) ከቀነሰ፣ ከጨመረ ወይንም 

በተቃራኒው ከሆነ፤
ለምሳሌ ነፋሱ እየጠነከረ ከሄደ ርጭቱን በፍጥነት ለመከወን ሲባል በርጭት መስመሮች 
መካከል ያለዉን ርቀት(የትራክ ክፍተትን)  መጨመር   ይቻል ይሆናል። በሌላ በኩል 
ደግሞ  ትክክለኛውን የፀረ ተባይ መጠን(VAR) እና ልክ ( ዶዝ)  ለመጠበቅ ሲባል 
የርጭቱን ፍጥነት መቀነስ ወይንም የፍሰት  መጠን መጨመር ይኖርብን ይሆናል። 
በእያነዳነዱ የርጭት መስመር ያለዉ ርቀት ሰፊ ከሆነ  ፈጣን የሥራ ክንዉን ለማሳካት 
እንዲቻል የፍሰትን ፍጥነት ከመጨመር ይልቅ  የወደፊት ጉዞ ፍጥነትን መቀነሰ የተሻለ 
ነው።

ፍሰት መጠን(FR)
ሊትር⁄በደቂቃ) 

ፍሰት መጠን(FR)
(ሊትር⁄በደቂቃ) 

(የሚያስፈልገውን የፀረ ተባይ (ሊ/ሄ)×ፍጥነት(ኪሜ/ሰ)× 
የርጭት መረራቅ (track spacing(ሜትር))

(1 (ሊ/ሄ)×10(ኪሜ/ሰ)×30 (ሜትር))= 0.5 ሊትር / ደቂቃ 

600

600 ይሆናል ማለት ነዉ።

5. ዩ. ኤል. ቪ. (ULV) የመርጫ መሣሪያዎችን ልኬት መዘወግ 
(ማስተካከል)

= 

= 
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የፍሰት ተመን እንዴት እንደሚለካ
በመሬት ላይ ተተክሎ ጥቅም ላይ ከሚዉለዉ መርጫ የሚወጣዉን  ርጭት ፍሰት 
መጠን ለመለካት ብዙውን ጊዜ ከመርጫዉ የሚወጣዉን ፈሳሽ በቀላሉ መሰብሰብ 
ስለሚቻል የመሰብሰብ ዘዴ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። በቀላሉ ለመለካት 
የሚከተሉትን ተግባራት ይመልከቱ፤
ተግባር 1.  የሚያስፈልገውን ፍሰት መጠን ያስሉ (ገጽ 11 ን ይመልከቱ)።
ተግባር 2.  መዝጊያና መክፈቻዎች(ቫልቮቹ) በትክክለኛው ቦታ ላይ መሆናቸውን 

ያረጋግጡ (የመርጫ መመሪያን ይመልከቱ).
ተግባር 3.  መርጫዉን ይሙሉ ፣   አንድ ባልዲ ከአቶሚተር  በታች (ስር) 

ያስቀምጡ፤ አየሩ መወገዱን እና ቱቦዎች በፈሳሽ የተሞሉ መሆናቸዉን 
ያረጋግጡ። የተለቀቀውን ፀረ ተባይ ወደ ፀረ-ተባይ መያዣ በረሚል 
(ታንከር) ይመልሱ፤ በተሽከርካሪ ለተጫኑ መርጫዎች ፣ ሞተሩ 
በመደበኛ የሥራ ፍጥነት መሮጥ አለበት። ይህም ያስፈለገበት ምክንያት 
ባትሪዉ እነ መርጫዉ ትክክለኛውንየኃይል መጠን( ቮልቴጅ ) 
ማግኘታቸዉን ለማረጋገጥ ነዉ።

ተግባር 4. የመለኪያ ሲሊንደሩን ከመርጫዉ አሽከርካሪ (atomizer) ስር 
ያስቀምጡ እና ፀረ ተባይ ማጥፊያዉ በማንቆርቆሪያዉ (በፈነሉ) 
በኩል ለአንድ ደቂቃ ያህል ቀስ እያለ እንዲፈስ ያድርጉ። ፓምፓዉ ብቻ 
መብራት አለበትእንጂ የተሸከርካሪዉ (አዉቶሚዝሩ) ማብሪያ መጥፊያ 
ግነ ፈፅሞ መለኮስ/መብራት የለበትም።

ተግባር 5.  የተሰበሰበውን ፀረ-ነፍሳት መጠን ይለኩ ፣ ከዚያ ሲሊንደሩን ወደ 
መርጫ ታንከር መልሰው ባዶ ያድርጉት።

ተግባር 6.  የፍሰቱ መጠን ቀደም ሲል ከተሰላዉ ተመን አንፃር ወደሚፈለገው 
እንዲጠጋ ያስተካክሉ። ተግበሩን ከ4 እስከ 5 ጊዜ በመደጋገም የስህተት 
መጠን ከአምስት መቶኛ (5%) ገደማ   እንዳያልፍ ያድርጉ።

ተግባር 7.  የሚፈለገው ፍሰት መጠን ሲደረስ ፣ስለትክክለኛነቱ እርግጠኛ ለመሆን 
እንደገና ሁለት ጊዜ ይሞክሩ።  

5. ዩ. ኤል. ቪ. (ULV) የመርጫ መሣሪያዎችን ልኬት መዘወግ 
(ማስተካከል)
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የሥራ መጠንን እንዴት መገመት እንደሚቻል

የሥራ መጠንን በግርድፉ ለመገመት በሚከተለዉ ቀመር መሰረት ማስላት ይቻላል።  

ማሳሰቢያ- ይህ ቀመር በእያንዳንዱ ርጭት መጨረሻ ለመዞር  የሚያስፈልገውን ጊዜ 
ግምት ውስጥ አያስገባም። ርጭቱ በአዉሮፕላን በሚሆንበት ወቅት ግን ይህ ሁኔታ 
ግምት ዉስጥ መግባት ይኖርበታል።

በተከታታይ የርጭት መስመሮች መካከል ሊኖሩ የሚችሉ የተለመዱ 
ክፍተቶችን (Track spacings) በተመለከተ

• በእጅ ተይዘዉ ለሚሽከረከሩ መርጫዎች   10 ሜ

• በተሽከርካሪ ላይ የተንሳፈፉ ተንሸራታች መርጫዎች  30 ሜ

• በተሽከርካሪ ላይ የተገጠሙ የአየር ብናኝ መርጫዎች  50 ሜ

• በአውሮፕላን ለተጫኑ መርጫዎች    100 ሜ

የሥራ ክዋኔ 
ተመን(ሄ/ሰ) 

(ጉዞ ፍጥነት(ኪሜ/ሰ)×በርጭት መስመሮች መካከል ያለዉ ርቀት) 

10(ሜ)

5. ዩ. ኤል. ቪ. (ULV) የመርጫ መሣሪያዎችን ልኬት መዘወግ 
(ማስተካከል)

=
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6. መሰነድ እና ሪፖርት ማድረግ

ክትትል ማድረግ እንቅስቃሴዎቹን ሁሉ ለመመዝገብና እና በኋላም የዘመቻዉን 
ስኬቶችና እና ውድቀቶችን ለመተንተን በጣም አስፈላጊ ነው። የዘመቻዉን ክዋኔዎች 
እና  ስኬታማነት ለመመዝገብ የሚከናወነዉን የቁጥጥር ሄደት የሚመለከቱ 
አብዛኛዎቹ መረጃዎች በ ዓለም ምግብና እርሻ ድርጅት በተዘጋጀዉ ቅፅ ላይ የተሸፈኑ 
ስለሆን ይመልከቱ።

የአካባቢ ፣ የዝናብ ፣ የሥነ ምህዳር እና የአንበጣዎችን ዝርዝር ሁኔታለማካተት 
እነዲቻል፤ ይህ ቅጽ ከ በርሀ አንበጣ የዳሰሳ ጥናት ቅጽ ጋር አብሮ መሞላት አለበት። 
ሁለቱም ቅጾች በአግባቡ ተሞልተዉ  ለግምገማ ወዲያውኑ  ወደ ብሔራዊ ዋና 
መሥሪያ ቤት የአንበጣ ክፍል መመለስ አለባቸዉ።

ማንኛውም ችግሮች ለምሳሌ የመከላከያ ልብስ እጥረት ፣የክንዉኑ ከመጠን በላይ ጊዜ 
መውሰድ ፣ ደካማ ውጤታማነት ፣ ኢላማዉን ያልጠበቀ ክንዉን እና የመሳሰሉትበቅጹ 
ላይ ተሞልተዉ ሊታወቁና በኋላ ላይ መፍትሄ እንዲያገኙ ይደረጋል። 

ሁሉም እያንዳንዱን ዝርዝር የሚመዘግቡ የመስክ ሰራተኞች እነዚህን 
ቅጾች በአግባቡ መጠቀም አለባቸዉ።
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የመርጫ መሳሪያዎች ሁል ጊዜም ንፁህ እና ለአገልግሎት ዝግጁ መሆን አለባቸው ። 
ባዶ መያዣዎች ደግሞ በትክክል መወገድ ይኖርባቸዋል።

ጸረ-ነፍሳትን የሚረጩ ከሆኑ ሁልጊዜም ፀረ-ተባይ ሊከላከሉ የሚችሉ 
ልብሶችን ይልበሱ!!!

የመርጫ መሣሪያዎች

•  ጥቅም ላይ ያልዋሉ ፀረ-ተባይ ማጥፊያዎችን  ወደ መጀመሪያዎቹ መያዣዎች 
እንደገና ይመልሱ፤

•  መርጫዎችን ለማፅዳት ጥቂት ኬሮሴን ወይም ናፍጣውን በውስጡ ያስገቡ እና 
ለማስወገጃ በተዘጋጀዉ  ቦታ ወይም በቆሻሻ መጣያ ዉስጥ ይድፉት።  ይህንን 
ፈሳሽ ሰዎች ከሚጠቀሙባቸው የውሃ አካላት ወይም አቅርቦቶች ወይም ከብቶች 
አካባቢ በጭራሽ አይጣሉ። በተጨማሪም እንደ ጉድጓድ ባለ በአንድ ቦታ ወይንም 
ዉስጥ ፈጽሞ አያስወግዱ።

•  ማንኛውንም አስፈላጊ ጥገና ያካሂዱ።

•  የመርጫዉን የውጭ አካል በናፍጣ ወይም ኬሮሲን በተዘፈቀ ጨርቅ  ይጠቡ።

•  የፀዳውን መርጫ ለዚህ ተብሎ በተዘጋጀ ደህንነቱ አስተማማኝ በሆነ ማከማቻ 
ያስቀምጡ።

የፀረ-ነፍሳት ማከማቻ

• ፀረ-ተባይ ማጥፊያዎችን በመጀመሪያዎቹ መያዣዎች( በኦርጅናል ኮንቴይነሮች) 
ውስጥ በማድረግ በቀዝቃዛና በተቆለፉ ማከማቻ ክፍሎች ውስጥ ያስቀምጡ። 
ይህም በከፍተኛ ሙቀት ምክንያት የሚከሰተውን መበላሸት ለመቀነስ ያስችላል።

•  ቀድመዉ የገቡ ወይንም የቆዩ ፀረ-ተባዮችን “መጀመሪያ የገባ-መጀመሪያ 
ይዉጣ” በሚለዉ መርህ መሠረት ይጠቀሙ።

7. ማፅዳት ፣ ማከማቸት እና ማስወገድ



የበረሃ አንበጣ የመሬት መቆጣጠሪያ መደበኛ የአሠራር ሂደቶች17

ለተጨማሪ ዝርዝር ማብራሪያ 

በዓለም ምግብና እርሻድርጅት የተዘጋጀዉን የበርሀ አንበጣ ቁጥጥር  
መመሪያ ይመልከቱ!!!

ባዶ ፀረ-ነፍሳት መያዣዎችን ማስወገድ

• ባዶ የፀረ-ተባይ ማጥፊያ መያዣዎችን የወስጥና የዉጭ አካል ናፍጣ ወይም 
ኬሮሲን ተጠቅመዉ ሶስት ጊዜ  ያፅዱ፤

•  አነስተኛ መጠንያላቸዉን ማጠቢያዎች ይሰብስቡ እና መርጫዉ በረሚል  
ዉስጥ ካለዉ ፀረ-ተባይ ጋር በመቀላቀል የሚቀጥለዉ የነፍሳት ቁጥጥር 
በሚጀመርበት ወቅት ይጣሏቸዉ። ይህ የቁጥጥር ሥራ የ መጨረሻ ከሆነ ግን 
፣ ሙሉ ባልሆነዉ ፀረ-ተባይ ማጥፊያ መያዣዎች ውስጥ አፍስሷቸው።

• ባዶ መያዣዎችን ከ ፀረ-ተባዮችመያዣነት ዉጭ ለየትኛውም  ዓላማ 
በጭራሽ አይጠቀሙ ።

• እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውሉ ከተፈለገ ወደ አምራቹ ኩባንያ መጓጓዝና 
መመለስ አለባቸው።

• የሚወገዱ መያዣዎች መበሳት ፣ መፈጨትና   ለተገቢዉ የማስወገድ ተግባር  
ወደ ማዕከላዊ መ/ቤቶች  መመለስ አለባቸው።

7. ማፅዳት ፣ ማከማቸት እና ማስወገድ




