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መቅድም 
 

በ2013 ዓ.ም.  የግሬት ኮሚሽን ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ መሪዎች ከቲ.ጂ.ኤስ. ተወካዮች ጋር ተገናኝተው ነበር፡፡ በዚያም ወቅት በሃዋሳ፣ 

የአቅም ማጎልበቻ ፕሮጀክትና ለአገር በቀል ሚሲዮናውያን ማሰልጠኛ ይሆን ዘንድ የአኳፖኒክስን አሠራር የማስጀመሩን ሂደት 

ተመካከሩበት፡፡ በሐምሌ 2014፣ ሩትገር እና ኤሊን ቱርማን ከደስታ አኑሎና ከሊድያ ጄንሰን ጋር የአኳፖኒክስን አሠራር በኢትዮጵያ 

የተለያዩ ክልሎች ለመጀመር ወደ ሃዋሳ መጡ፡፡ ይህ ማሰልጠኛ እጃችሁ ሲገባ የራሳችሁን የአኳፖኒክስ አሠራር በተሳካ መንገድ 

መጀመር የሚያስችላችሁን እውቀት እንደምትገበዩበት ተስፋ እናደርጋለን፡፡ 

 

አኳፖኒክስ ምንድን ነው? ልማዳዊ ከሆነው አሠራር ውጪ የሆኑትን ሁለት የግብርና ስልቶች ማለትም አኳካልቸር (የዓሳ እርባታ) እና 

ሃይድሮፎኒክስ (አትክልቶችን በውሃ ላይ ማልማት) በማጣመር ምግብን የማምረት የፈጠራ ስልት ነው፡፡ አኳፖኒክስ በአኳካልቸርና 

በሃይድሮፎኒክስ ውስጥ የሚያጋጥሙ ተግዳሮቶችን መልስ የሚሰጥ ከመሆኑ ባሻገር ትውፊታዊ በሆነ መንገድ ምግብን የማምረትን 

በርካታ እድሎች ያስገኛል፡፡ 

 

በአኳፖኒክስ፣ ከናይትሮጂን ዑደት የሚገኘውን ጥቅም ሁሉ አንጠፍጥፎ ለመጠቀም የሚያስችሉ በርካታ ቋቶች ይቀናጁበታል፡፡ አንዱ 

ቋት የዓሳ ቋት ነው፡፡ ከዓሳው ቋት የሚወጣው ውሃ የዓሳዎቹ እዳሪ በተኸዋሲያን ተጣርቶ ወደ ናይትሬትነት ወደሚለወጥበት ሌላ ቋት 

ውስጥ ይገባል፡፡ ከዚያም በናይትሬት የበለፀገው ውሃ፣ አዝርዕቶች ወዳሉበት ቋት ይገባል፣ አዝርዕቱም ከዓሳው እዳሪ የተገኘውን ንጥረ 

ምግብ ከወሰዱ በኋላ ውሃው ወደ ዓሳው ቋት ከመመለሱ አስቀድሞ ያጣሩታል፡፡ ይህ መለስተኛ አዝርዕትንና እንስሳትን ከከባቢ 

አየራቸው ጋር የማጣጣም (ኤኮ ሲስተም) ስልት የዓሳ ምግብን ከውጪ ከማስገባቱ በስተቀር ሁሉን ከራሱ ውስጥ የሚያስገኝ ስልት 

ነው፡፡  

 

የአኳፖኒክስን ስልት ስንገነባ፣ በርካታ ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ ይህም ማለት፣ ከትልቅ የንግድ ማዕከልነት እስከ አነስተኛ የጎጀ 

ማዕከልነት ያሉትን ያካትታል፡፡ ይህ ማሰልጠኛ ሥራውን በአነስተኛ ደረጃ ጀምራችሁ በጊዜ ብዛት ወደ ከፍተኛው እርከን የማሳደግ 

አቅም እንዲኖራችሁ ለማድረግ ታስቦ የተዘጋጀ ነው፡፡ 

 

አኳፖኒክስ አዲስ የግብርና ስልት በመሆኑ፣ በአሁኑ ወቅት በህትመት ደረጃ የተዘጋጀ ጽሑፍ እምብዛም አይገኝም፡፡ ሆኖም፣ የዚህ 

ማሰልጠኛ አብላጫ ሃሳቦች የተወሰዱት ከሲልቪያ በርንስቴይን Aquaponic Gardening  መጽሐፍ ውስጥ ነው፡፡ የአኳፖኒክስን 

ሥራ ለማስጀመር በእኛ ማሰልጠኛ ውስጥ ከምታገኙት የበለጠ መረጃ የምትፈልጉ ከሆነ፣ የበርንስቴይን መጽሐፍ እጅግ ጠቃሚ 

መረጃዎችን ታገኙበታላችሁ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በርዕሰ ጉዳዩ ተጨማሪ ንባብ ማድረግ ካስፈለጋችሁ በዚህ ማሰልጠኛ ዕዝል ውስጥ 

የተለያዩ መጻሕፍትን፣ ድረ-ገጾችንና ጽሁፎችን በአማራጭነት ዘርዝረናል፡፡  
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አኳፖኒክስ፡ አጀማመር 
በኖቬምበር 2010፣ የአኳፖኒክ የጓሮ አትክልት ማህበረሰብ የተሰኘ ቡድን፣ ከታች ተቀመጠውን አጭር ማብራሪያ ስለ አኳፖኒክስ 

ለጀማሪዎች መስጠትንና ልምድ ማካፈልን ዓላማ አድርጎ ተነስቶ ነበር፡፡ ማብራሪያውም፡- 

“የዓሳ እዳሪን የአዝርዕቶች ምግብ አድርጎ ለማዘጋጀት በሚያስችል አሠራር በውል የተገነባ፣ አዝርዕትንና እንስሳትን ከከባቢ 
አየራቸው ጋር የማጣጣም የዝውውር ሂደት የሚካተትበት፣ ተፈጥሮአዊ የባክቴሪያ ዑደትን በመጠቀም ዓሳንና አዝርዕትን 
በአንድነት የማሳደግ ቀላል የግብርና ዘዴ ነው፡፡ ይህ ዘዴ፣ ከአየር ብክለት የፀዳ፣ ተፈጥሮአዊ ምግብ የማሳደጊያ ዘዴ ሲሆን፣ ውሃን 
በምንም መንገድ ባለማባከን ወይም ኬሚካላዊ ማዳበሪያዎችን ማጣራት ወይም መጨመር ሳያስፈልግ ከአኳካልቸርና 
ከሃይድሮፎኒክስ የሚገኙትን ግብዓቶች ለመጠቀም የሚያስችል ስልት ነው፡፡” 

በማብራሪያው ውስጥ የተቀመጡ ጥቂት ቁልፍ ቃላትን ከታች ተጨማሪ ማብራሪያ ሰጥተንባቸዋል፡፡  

1. ማሳደግ፡ ስልቱ ዝም ብሎ ያልተለመደን ከባቢ አየር ከመጠበቅ ይልቅ፣ በሰዎች የሚቀየስና ዘላቂነቱ የሚጠበቅ መሆኑን 

ያመለክታል፡፡ 

2. ዓሳና አዝርዕት በአንድነት፡ ዓሳና አዝርዕት የአኳፖኒክስ መሠረቶች ናቸው፣ ያለ ሁለቱ አኳፖኒክስ አይታሰብም፡፡ 

3. አዝርዕትንና እንስሳትን ከከባቢ አየራቸው ጋር የማጣጣም የዝውውር ሂደት፡ “ዝውውር” የሚለው ቃል ውሃው ወደ መሬት 

እንዲፈስ ሳይሆን በሲስተሙ ውስጥ እንዲዘዋወር እንደሚደረግ ያመለክታል፡፡ አዝርዕትንና እንስሳትን ከከባቢ አየራቸው ጋር 

የማጣጣሙ ስልት ደግሞ ህያዋን ፍጡራኑ ከከባቢያቸው ጋር የሚጣጣሙበት ሥርዓት ነው፡፡ በዚህም መሠረት አኳፖኒክስ 

ዓሳንና አዝርዕትን በአንድነት ማሳደግን ዒላማ በማድረግ አዝርዕቱንና ዓሶችን፣ ባክቴሪያና ትሎችን የመጠቀም ሂደት ነው፡፡ 

4. ተፈጥሯዊ የባክቴሪያ ዑደትን መጠቀም፡ በናይትሮጂን ዑደት ውስጥ፣ ባክቴሪያ የዓሳውን እዳሪ ወደ አዝርዕት ምግብነት 

ይለውጣል፡፡ ያለ እነዚህ በተፈጥሮ የሚገኙ፣ የባክቴሪያ ዑደቶች፣ ዓሶቹ በራሳቸው እዳሪ ይታፈናሉ አዝርዕቱ ደግሞ 

አስፈላጊውን ምግብ ባለማግኘት ይሞታሉ፡፡ 

5. ከአየር ብክለት የፀዳ፣ ተፈጥሮአዊ ምግብ የማሳደጊያ ዘዴ፡ ይህ አዝርዕትንና እንስሳትን ከከባቢ አየራቸው ጋር የማጣጣም 

ሂደት በተፈጥሮአዊ ዑደት ላይ፣  የተመሠረተ እስከሆነ ድረስ፣ በማዳበሪያዎችም ሆነ በተባይ ማጥፊያዎች አማካይነት 

የሚከሰት ኬሚካላዊ ጣልቃ ገብነት አላስፈላጊ ተፅዕኖ ይፈጥራል፡፡ አትክልቶችን ለመጠበቅ ሰዎች የሚረጯቸው ተባይ 

ማጥፊያዎች ዓሶችን ይገድላሉ፡፡ ስለዚህ፣ አኳፖኒክስ ተፈጥሮአዊ ማዳበሪዎችንና ተባይ ማጥፊያዎችን በመጠቀም፣ ከባቢ 

አየሩንም ምቹ በማድረግ ተፈጥሮአዊ ምግብን የምናመርትበት ስልት ነው፡፡  

 

አኳፖኒክሰ ለምን? 

አኳፖኒክስን ከተፎካካሪዎቹ፣ ከሃድሮፎኒክስና ከአኳካልቸር፣ እንዲሁም ከመደበኛው (የአፈር) እርሻ፣ ጋር ብታነፃፅሩ በአኳፖኒክስ 

የመሥራት ውሳኔያችሁን ሊያፀኑ የሚችሉ ጠቀሜታውችን ታስተውላላችሁ፡፡ የአኳካልቸርንና የሃይድሮፎኒክስን ሂደትና ተግዳሮቶች 

ከማብራራት ይልቅ፣ የአኳፖኒክስን ጠቀሜታዎች ጠቅለል አድርገን ማቅረብን መርጠናል፡፡ ስለ ሌሎች ስልቶች ይበልጥ ማወቅ 

ከፈለጋችሁ በዕዝሉ ውስጥ ተጨማሪ መረጃዎች ተዘርዝረዋል፡፡ 

አኳፖኒክስን ከተቀሩት የአስተራረስ ዘዴዎች ተመራጭ እንደሆነ የምናስረዳባቸው መከራከሪያዎች የሚከተሉት ናቸው፡ 

1. አዝርዕትን ለማሳደግ የዳበረ አፈር አያስፈልግም፡፡ አትክልቶቹ በጠጠር፣ በሸክላ ክስካሽ፣ ወይም በተንሳፋፊ ታንኳ ላይም 

ሊያድጉ ይችላሉ፡፡ ይህ ስልት በተለይ አፈር ለእርሻ ምቹ ባልሆነባቸው ስፍራዎች የበለጠ ጠቀሜታ አለው፡፡  

2. አትክልቶቹ በኬሚካል የዳበሩ ማዳበሪያዎች አያስፈልጓቸውም፡፡ ከዓሳ እዳሪ የሚወጣው አሞኒያ ባክቴሪያዎቹን በማጣራት 

ወደ ናይትሬትነት ይለወጣሉ፣ ይህም ቅጠላ ቅጠሎችን ለማሳደግ የሚያስፈልግ ግብዓት ይሆናል፡፡ 

3. ይህ ስልት ከዘልማዳዊው የአስተራረስ ዘዴ ይልቅ ውሃ ቆጣቢ ነው፣ ምክንያቱም ውሃ በመሬት ላይ በመፍሰስ ስለማይባክን 

ነው፡፡ ውሃ ከዑደቱ ውጪ የሚሆነው አዝርዕቱ የሚጠቀሙበትና በትነት መልክ የሚወገደው ብቻ ነው፡፡ ሁሉም 

ተደማምረው በኳፖኒክስ ስልት የሚባክነው የውሃ መጠን በዘልማዳዊው ከሚባክነው 85% ጋር ሲነፃፀር 10 በመቶ ያህል 

ብቻ እንደሚሆን ይገመታል፡፡  
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4. ስልቱ ተጠቃሚው ዓሳም ቅጠላ ቅጠልም እንዲያመርት ያግዘዋል፡፡ 

5. አኳፖኒክስ ተፈጥሮአዊ ዘዴ ሲሆን ከአየር ብክለት የፀዳ ነው፡፡ ለአየር ለውሃ ብክለት የሚያጋልጡ ኬሚካል ያለባቸው 

ማዳበሪያዎች፣ ፀረ ተባይ መድሃኒቶችና ፀረ-አረሞች በአኳፖኒክስ አገልግሎት ላይ አይውሉም፣ ምክንያቱም ለህልውናቸው 

ወሳኝ የሆኑትን ንጥረ ቅመሞች መግደል አቅም አላቸውና ነው፡፡ 

6. ተመሳሳይ በሆነ የቆዳ ስፋት ውስጥ በዘልማዳዊው ዘዴ ከምንጠቀምበት የምግብ አዝርዕትን የማሳደግ ዘዴ እጅግ ላቅ ያለ 

ምርት በሚያስገኝ መጠን አዝርዕቱ ተቀራርበው ይተከላሉ፣ ምክንያቱም  የተትረፈረፈ ንጥረ ምግብ በዙሪያቸው ስላለ ነው፡፡ 

በተጨማሪም፣ በተገቢ መጠን የሚያገኙት ንጥረ ምግብ አትክልቶቹ በፍጥነት እንዲያድጉ ያግዛቸዋል፣ ያም በተመሳሰይ 

ሄክታር ከሃድሮፎኒክስና ከዘልማዳዊው የግብርና ዘዴ ይልቅ ከፍተኛ ምርት ያስገኛል፡፡ 

ልትጀምሩ ተዘጋጅታችኋልን? አኳፖኒክስን እንዴት ማስጀመርና ማስተዳደር እንደሚቻል ለማወቅ ይህንን ማስተማሪያ 

ማንበባችሁን ግፉበት፡፡ 
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1.የአኳፖኒክስ ስልት ተግባራዊ ዑደት 
የአኳፖኒክስ ስልት እንዴት ተግባራዊ ሊሆን እንደሚችል አብራርተናል፡፡ ከታች ባለው ስዕላዊ መግለጫ ደግሞ፣ በዚህ ቀላል 

አዝርዕትንና እንስሳትን ከከባቢ አየራቸው ጋር የማጣጣም ስልት ውስጥ የሚካተቱ ሦስት አበይት አካላትን ትመለከታላችሁ፡፡ 

አካላቱም በዚህኛው ስዕል ያላካተትናቸውና ገና የምናዘጋጃቸው “መጠለያዎች”፣ “የማሳደጊያ አልጋዎች” እና የዓሳ ቋት ናቸው፡፡ 

ዓን ሶቻችሁን፣ ባክቴሪያዎቹንና ምግቦቹን በተሻለ መንገድ ለማቀናጀት ይህንን የአሠራር ሂደት በራሳችሁ መንገድ ልትገነቡ 

የምትችሉባቸው የተለያዩ ዘዴዎች አሉ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 የአኳፖኒክስ ምንጭ 

 

የተለያዩ  ዘዴዎች 
ከላይ እንደተገለፀው፣ የተለያዩ ስልቶችን መዘርጋት ትችላላችሁ፡፡ በዚህ ርእስ ስርም እነዚህን የተለያዩ ስልቶች እናብራራለን፡፡ 

አንዳንዶቹ የቃላት አገባቦች እና ፅንሰ ሃሳቦች ይበልጥ ትርጉም የሚሰጧችሁ የአኳፖኒክስ እውቀታችሁ እያደገ ሲሄድ ነው፡፡ በዚህ 

መጀመሪያ ዙር ላይ ሁሉንም ነገር ለመረዳት ራሳችሁን አታስጨንቁ፡፡  

መሠረታዊ  ፍሰትና  ስበት 

ከአኳፖኒክስ ጋር ገና ትውውቅ መጀመራችሁ ስለሆነ ይህን ስልት “መሠረታዊ”  ብለነዋል፡፡ በመሠረታዊው የጎርፍና የፍሰት ንድፍ 

ውስጥ፣ የማሳደጊያ አልጋዎቹ ከዓሳ ቋቱ በላይ ይቀመጣሉ፡፡ ከዓሳ ቋቱ የሚወጣው ውሃ ወደ ማሳደጊያ አልጋዎቹ በግፊት አቀብ 

ይገፋል፡፡ ከዚያም ቱቦው እንዲለቅቅ ሲከፈትለት፣ ወይም የመግፊያ ፓምፑ በተሞላው የጊዜ ገደብ መሠረት መግፋቱን ሲያቆም፣ 

ውሃው በስበት ኃይል ወደ ዓሳ ቋቱ ውስጥ ይመለሳል፡፡  
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ከዚህ ስርዓት ጠቀሜታዎች መካከል ለመገጣጠምና ለመጠገን ውስብስብ አለመሆኑ እና የቆሻሻ ማስወገጃ ቋት የማይጠይቅ መሆኑ 

ይጠቀሳሉ፡፡ ደካማ ጎኑ ደግሞ የማሳደጊያ አልጋዎቻቸሁን መጠን በአልጋና በዓሳ ቋት መጠን ሲለካ ከ 1፡1 ወደ 2፡1 ካሳደጋችሁ፣  

በእያንዳንዱ የፍሰት ዑደት ውስጥ የመቆጣጠሪያ ቫልቭ ካልተጠቀማችሁ በስተቀር ከዓሳ ቋታችሁ ብዙ ውሃ ትስባላችሁ፡፡ አነስተኛ 

የውሃ መጠን ደግሞ ለዓሶቻችሁ አስጨናቂ ነው፡፡ 

የመሠረታዊ ፍሰትና ስበት ሥዕላዊ መግለጫ እዚህ ይጨመራል፡፡ 

 

የቆሻሻ ማስወገጃ ቋት 

ለመሠረታዊው ፍሰትና ስበት አጋዥ ይሆን ዘንድ፣ የቆሻሻ ማስወገጃ ገንዳ መጨመር ትችላላችሁ፡፡ ከማሳደጊያ አልጋዎቹ በቀጥታ ወደ 

ዓሳ ገንዳው ከማፍሰስ እና ከዓሳ ገንዳው እንደገና ወደ ማሳደጊያ አልጋዎቹ ውሃውን አቀብ ከመግፋት ይልቅ፣ የቆሻሻ ማስወገጃ ገንዳ 

የተጨመረላቸው ስልቶች ውሃው ከማሳደጊያ አልጋው በስበት ኃይል ወደ ቆሻሻ ማስወገጃ ገንዳው ይፈስሳል፣ ያም ፓምፑ ሚቀመጥበት 

ስፍራ ነው፡፡ በቆሻሻ ማሰወጀጋ ገንዳ ውስጥ ሚገኘው ውሃም ወደ ዓሳ ገንዳው በግፊት ይላካል፡፡ ስለዚህም በዓሳ ገንዳው ውስጥ 

የሚገኘው የውሃ መጠን ዘወትር የተስተካከለ ይሆናል፣ ምክንያቱም ከመጠን ያለፈው ውሃ ወደ ማሳደጊያ አልጋዎቹ በቱቦ አማካይነት 

እንዲቀነስ ስለሚደረግ ነው፡፡ በማሳደጊያ አልጋዎቹ ውስጥ የሚገኘውም የውሃ መጠን በአውቶማቲክ የቱቦ ማንቆርቆሪያ ስልት ቁጥጥር 

ይደረግበታል፡፡ 

የዚህ ስልት ጠቀሜታ በዓሳ ገንዳው ውስጥ ያለው የውሃ መጠን በተስተካከለ ከፍታ ላይ እንዲቆይ ማድረጉ ሲሆን፣ ይህም ለዓሳው 

መልካም ነው፡፡ የዚህ ስልት ጎጂ ጎኑ አልጋዎቹ በትክክል አገልግሎት ይሰጡ ዘንድ በትክክል መተከል የሚገባቸው መሆኑና ብዙ ቦታ 

የሚፈልግ መሆኑ ነው፡፡ ይህንንም ለማድረግ ከማሳደጊያ አልጋችሁ ስር ለመግባት የሚችል የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ገንዳ የሚያስፈልግ 

ሲሆን መጠኑ ግን በአልጋዎቹ ውስጥ ከሚገኘው ውሃ መጠን በላይ ሊይዝ የሚችል ሊሆን ይገባዋል፡፡ ያለዚያ ግን አልጋዎቹ ሲሞሉ፣ 

የቆሻሻ ማስወገጃዎቹ ባዶ ይሆኑና ከቆሻሻ ማስወገጃው ወደ ዓሳ ገንዳው የሚገፋ ውሃ አይኖርም፡፡ ሌላኛው ጎጂ ጎን ደግሞ የቆሻሻ 

ማስወገጃው የውሃ መጠን በጣም ዝቅ ካለ ፓምፑ ሊቃጠልና መሥራቱን ሊያቆም የሚችል የመሆኑ አደጋ ነው፡፡  
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ባረል ፖኒክስ 

ባረል ፖኒክስ በአሜሪካዊው፣ ትራቪስ ሃጌይ የተገኘ የአኳፖኒክስ ስልት ነው፡፡ ስልቱ የተነደፈው በዓለም ውስጥ በየትኛውም ስፍራ 

ሊገኙ ከሚችሉና ውድነት ከሌላቸው ነገሮች እና ወይም ተረፈ ምርቶችን መልሶ አቀነባብሮ ለመጠቀም በሚያስችል መልክ 

እንዲያገለግል ታስቦ ነው፡፡ በማደግ ላይ በሚገኙ አገሮች ውስጥ ትክክለኛ የሆኑ ቁሳቁሶችን ማግኘት አስቸጋሪ ነው፣ ይህ ስልት ግን 

በየትኛውም ስፍራ ሊተገበር የሚችል ነው፡፡  

ይህ ስልት ሦስት ተቀዳሚ ክፍሎች አሉት፣ ሁሉም ከተረፈ ምርት እንደገና ከተዘጋጀ የፕላስቲክ ጥቅልል የሚሠሩ ናቸው፡፡ የፍሳሽ 

ገንዳ፣ የማሳደጊያ አልጋና የዓሳ ገንዳ፡፡ በዓሳ ገንዳ ውስጥ ከሚገኘው የቆሻሻ ማሰወገጃ ገንዳ የሚወጣው ውሃ ወደ ፍሳሽ ገንዳው ውስጥ 

ይገባል፡፡ ትክክለኛው መጠን ላይ ሲደርስም፣ አነስተኛ የቱቦ ማስተንፈሻ በእኩያ መጠን ትሞላች፣ ክብደቷ የተመጣጠነ ሲሆንም 

ቫልቩን ትከፍትና በንጥረ-ምግብ የበለፀገውን ውሃ ከዓሳ ገንዳው ወደ ማሳደጊያ አልጋው ታጎርፋለች፡፡ ውሃውም ከማሳደጊያ አልጋው 

ወደ  ዓሳ ገንዳው ይመለሳል፡፡ በፍሳሽ ገንዳው እና ወደ ማሳደጊያ አልጋዎቹ በሚያስተላልፈው ቧንቧ ላይ እክል ቢገጥም ጠቅላላ 

ሥርዓቱ ሁሉንም ውሃ ወደ ዓሳ ገንዳው ለመመለስ በሚያስችል መንገድ ተዘጋጅቷል፡፡  

የዚህ ስልት ጠቀሜታ ወድነት ከሌላቸው ግብዓቶች ሊዘጋጅ መቻሉና አነስተኛ ኃይል ባላቸው ወይም በአነስተኛ ደረጃ ላይ በሚገኙ 

አካባቢዎችም ሊተገበር መቻሉ ነው፡፡ 
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ቅልቅል(የማዳቀል) ስልት 

የማዳቀል ስልት በእሳተ ገሞራ ድንጋይ ከተሠራ የማሳደጊያ አልጋ፣ ግን አልጋው ውሃ ያለበት ሆኖ የሚሠራ ዘዴ ነው፡፡ በዚህ ስልት 

የዓሳ ገንዳ፣ ማጣሪያ፣ ከእሳተ ገሞራ ድንጋይ የተሠራ የማሳደጊያ አልጋዎቸና ውሃ ያለበት የማሳደጊያ አልጋ ይኖራችኋል፡፡ ውሃ 

ያለባቸው የማሳደጊያ አልጋዎች ቅጠላ ቅጠሎችን በፍጥነት ለማሳደግ ታልመው የተነደፉ ናቸው፡፡ እነዚህን በፍጥነት የሚያድጉ 

አትክልቶች በመደበኛው የማሳደጊያ አልጋ ከተከላችኋቸው፣ ስራቸውን ዘወትር ከሥርዓቱ ውጭ ማድረግ ይገባችኋል፣ የእሳተ ገሞራ 

ድንጋያችሁንም ከአትክልቶቻችሁ ስሮች ውጪ ማድረግ ይገባችኋል፡፡ ይህ ደግሞ ብዙ ሥራ ይጠይቃል፡፡ አትክልተቻችሁን በትንሽ 

ማሰሮ በውሃ ውስጥ (እንደ ሃይድሮ ፎኒክስ ስልት) የምታሳድጉ ከሆነ፣ በፍጥነት የሚያደጉ አትክልቶችን ምንም ማፅዳት ሳያስፈልጋችሁ 

ማምረት ትችላላችሁ፡፡  

በሃዋሳ የግሬት ኮሚሽን ቢሮ የተገነባው ስልት የቅልቅል አሠራሩ ነው፡፡ አሠራሩም እንደሚከተለው ነው፡ 

ከዓሳ ገንዳው የሚወጣው ውሃ ወደ ማጣሪያው ውስጥ ይፈስሳል፡፡ በማጣሪያው ውስጥ፣ ግርድፉ እዳሪ ይጣራል፣ ይህም 

ባክቴሪያው በተሻለ መጠን እንዲያድግ ያስችለዋል፡፡ ውሃውም ከማጣሪያው ወደ ቀይ አፈር ማሳደጊያ አልጋው ይፈስሳል፡፡ 

አውቶማቲኳ ሲፎን ከቀይ አፈር ወደ ውሃማው ማሳደጊያ አልጋ የሚፈሰውን የውሃ ፍሰት መጠን በተንሳፋፊ ኳሷ አማካይነት 

ትቆጣጠረዋለች፡፡ ከዚያም ውሃው ተመልሶ ወደ ዓሳ ገንዳው ውስጥ በግፊት ይገባል፡፡ 
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የስልቱ አካላት  
የአኳፖኒክስን ስልት ስትገነቡ፣ የማሳደጊያ አልጋ፣ የዓሳ ገንዳ፣ ቧንቧና ፓምፕ ያስፈልጋችኋል፤ በተጨማሪም ሲፎን እና ፊልተርም 

መኖሩ ትርፋማ ያደርጋል፡፡ በዚህ ምዕራፍ እነዚህን ሁሉ እናብራራለን ደግሞም በአኳፖኒክስ ስልታችሁ ውስጥ ስፍራቸው የት የት 

እንደሆነ እናሳያችኋለን፡፡  

የማሳደጊያ አልጋዎችና የዓሳ ገንዳዎች 

የማሳደጊያ አልጋዎችንና የዓሳ ገንዳዎችን ለመጠቀም ስታስቡ፣ በሁለቱ መካከል ያለውን የመጠን ተዛምዶ ከግምት ውስጥ ማስገባት 

ያስፈልጋል፡፡ ጤናማ ስልት እንዲኖር እና ዕዳሪውን ወደ አትክልቶች ምግብነት ለመለወጥ በሚያስችል   መጠን በዓሳ እዳሪውና 

በማጣሪያችሁ አቅም (የቀይ አፈር አልጋ) መካከል እና በአትክልቶቹ መካከል መመጣጠን መኖሩን ማረጋገጥ ይገባል፡፡ ከመጠን ያለፈ 

እዳሪ ካላችሁ፣ ማጣሪያችሁ ይጨናነቃል፣ አየር ያጥረዋል (የኦክስጅን ያለህ ይላል) እናም ዓሳው ይሰቃያል፡፡ በጣም ጥቂት እዳሪ 

ካላችሁ ደግሞ፣ አትክልቶቹን የሚያሳደግ በቂ ንጥረ ምግብ አታገኙም፡፡ (ባዮ-ፊልተሩ በማጣሪያችሁ ውስጥ እና በአኳፖኒክስ 

ስልታችሁ ውስጥ ባለው እርጥበት የሚገኘው ባክቴሪያ ቅኝ ተገዢ ነው፡፡) የኦንላይን አኳፖኒክስ ማህበረሰቡ በልምዱ ላይ ተመሥርቶ 

በዓሳ ገንዳችሁ  እና በቀይ አፈር ተንሳፋፊ አልጋችሁ መጠን መካከል ስለሚኖረው ልክ አጠቃላይ መመሪያ ነድፈዋል፡፡ መመሪያውም፡ 

ለዓሳ ገንዳችሁ ተገቢ የማጣራት ሥራ ለመሥራት ያስችላችሁ ዘንድ ከአንድ የዓሳ ገንዳ ጋር የምታያይዟቸው የማሳደጊያ 
አልጋዎቻችሁ አጠቃላይ መጠን ቢያንስ ከዓሳ ገንዳው እኩል ሊሆን ይገባል፡፡ ሆኖም ስልታችሁን ስትጀምሩ በ 1፡1 ምጥጥን 
ከጀመራችሁ መጠነኛ ማቻቻል ሊኖር ይችላል፡፡ ከዚያም በጥንቃቄ የማሳደጊያ አልጋችሁን ከዓሳ ገንዳው ጋር ወደ 2፡1 
ምጥጥን እና ከዚም በላይ ማሳደግ ትችላላችሁ፡፡ 

ሆኖም፣ የማሳደጊያ አልጋችሁን የመጨረሻ መጠነ ልክ ለማግኘት አስተማማኝ መንገድም አለ፡፡ ለአትክልቶቻችሁ የምታዘጋጁት ንጥረ-

ምግብ መጠን በስልታችሁ ውስጥ ዓሳችሁን ከምትመግቡበት መጠን ጋር የሚስተያይ ከሆነ፣ ዓሳችሁን የመገባችሁትን መጠን በማስላት 

ምን ያህል አትክልት ማሳደግ እንደምትችሉ መወሰን ትችላላችሁ፡፡ 

በጥቅሉ፣ በአንድ ካሬ ሜትር ውስጥ አትክልቶችን ለማሳደግ በየቀኑ ከ50 እስከ 60 ግራም የሚሆን የዓሳ ምግብ ማቅረብ 
ይጠበቃል፡፡ በየዕለቱ ለዓሳችሁ ያቀረባችሁትን የምግብ መጠን ካወቃችሁ፣ ልታመርቱ የምትችሉበትን የቦታ ስፋት ማወቅ 
ትችላላችሁ፡፡ ይህ መጠን ተግባራዊ ሊሆን የሚችለው የዓሳው ምግብ 35% ፕሮቲን ያዘለ ሲሆንና የዓሶቻችሁ ትልቀትና 
ብዛት በየዕለቱ የምታቀርቡትን ምግብ መጠን ሊወስነው እንደሚችል ከግምት ውስጥ መግባት እንዳለበት ማሰብ 
ያስፈልጋል፡፡ 

ምሳሌ፡ 

1. ባለ 1000 ሊትር ገንዳ ቢኖራችሁና ከፍተኛው የማከማቸት አቅማችሁ 30ኪሎ ግራም ዓሣ/1000ሊትር ውስጥ 

እንዲሆን ብትፈልጉ 

2. ዓሳው በስድስት ወራት ውስጥ ከ50 እስከ 500 ግራም ያድጋል፣ ደግሞም በ1 ኪሎግራም ለማደግ 1.7 ኪሎ ግራም 

ምግብ ያስፈልጋቸዋል፣ ይህም ማለት እያንዳንዱ ዓሳ 450 ግራም አካባቢ ይፈልጋል ማለት ነው፡፡ 
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3. ምርት ሆነው ሲወጡ 500 ግራም ከመዘኑ፣ በአንድ ዙር የሚኖራችሁ የዓሳ ብዛት 60 ነው፡፡  

4. በአንድ ዓመት 60 ኪሎ ግራም ዓሳ (2X30ኪ.ግ.)፣ ማለትም በዓመት 120 ዓሳ ታመርታላችሁ ማለት ነው 

(2X60)፡፡ 

5. አጠቃላዩ የዓሳ እድገት ብዛት፡ 120 ዓሣXግ=54000 ግራም = 54ኪ.ግ. 

6. ለዚህ ዕድገት የሚያስፈልገው የምግብ መጠን፡ 54 ኪ.ግ. እድገት X 1.7 ኪ.ግ ምግብ = 91.8 ኪ.ግ ምግብ 

7. የየዕለቱ አማካይ የምግብ መጠን = 91.8 ኪ.ግ/365 ቀናት = 252 ግራም በየቀኑ 

8. የማሳደጊያ አልጋችሁ ድምር ስፋት፡ በ4.2 ካሬ ሜትር እና በ 5 ካሬ ሜትር መካከል ይሆናል (4.2 = 252 

ግራም/50 ግራም በ አንድ ካሬ ሜትር ውስጥ እና 5=252ግ/60 ግራም በአንድ ካሬ ሜትር ውስጥ ይሆናል፡፡) 

 

ለዓሳ ገንዳና ለማሳደጊያ አልጋ ሊሟሉ የሚገባቸው ቅድመ ሁኔታዎች 

የማሳደጊያ አልጋችሁንና የዓሳ ገንዳችሁን ከመትከላችሁ አስቀድሞ ሊሟሉ የሚገባቸው ብዙ ነገሮች አሉ፡፡ በዚህ አንቀፅ ውስጥ 

እነዚህን ቅድመ ዝግጅቶች እንጠቁማችኋለን፡፡ 

1. ውሃ የማያፈስሱ መሆናቸው፡ የዓሳ ገንዳችሁና የማሳደጊያ አልጋችሁ ውሃ የማያፈስሱ ሊሆኑ ይገባቸዋል፡፡ ያልተጠበቁ 

ፍሳሾችን ለመከላከል የተለያዩ ግብዓቶችን መጠቀም ትችላላችሁ፡፡ የጎማ ጋስኬትና ሲሊከን ለዓሳባ ለአትክልቶች የማያሰጉ 

ቁሳቁሶች ናቸው፡፡ 

2. ጠንካራ፡ ውሃ፣ ደግሞም ቀይ አፈር፣ በጣም ከባዶች ናቸው፡፡ ስለዚህ ለማሳደጊያ አልጋችሁና ለዓሳ ገንዳችሁ ጠንካራ ቁሳቁስ 

ያስፈልጋችኋል፡፡ የሃድሮፎኒክስ ማሳደጊያ አልጋዎችን አትጠቀሙ፡፡ በቀጭን ግብዓት ስለሚሠሩ 30 ሳ.ሜ. ጥልቀት ያለውን 

ዐለትና ጠጠር የመሸከም አቅም አይኖራቸውም፡፡ ሊደግፋቸው የሚችል ማንገቻ ወይም ፍሬም ካላዘጋጃችሁ በስተቀር 

ከፕላስቲክ የተመረቱ የማከማቻ ገንዳዎችንም አትጠቀሙ፡፡  

3. መርዛማነት የሌለው፣ ጤናማ ምግብ፡ ምናልባት ግልፅ ሊመስለን ይችል ይሆናል፣ ሆኖም የዓሳ ገንዳውና የማሳደጊያ አልጋው 

ከመርዛማነት ፍፁም የፀዱና ጤናማ ምግብ የሚመረትባቸው ሊሆኑ ይገባል፡፡ በስልታችሁ ውስጥ ሕይወት ያላቸው ነገሮች 

ይኖራሉ ያም ምግባችሁን የምታመርቱበት ነው፣ ስለዚህ ጤናማ ምግብን የምናመርትበት የማሳደጊያ አልጋ ያስፈልገናል፡፡ 

ያረጁ የማከማቻ ኮንቴነሮችን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ፣ ሆኖም በኮንቴነሮቹ ውስጥ ምን እንደነበረ እርግጠኛ መሆን 

ያስፈልጋችኋል፡፡ በተጨማሪም፣ ሪሳይክል ለመደረግ የሚያስችል ይዘት ያላቸውንም ፕላስቲኮች በጥንቃቄ ተጠቀሙ፡፡ ምንም 

አንኳን ሪሳክሊንግ ለመሬት ምቹ ቢሆንም፣ የገንዳችሁን ውሁድ በተመለከተ በትክክል መቆጣጠር እንዳትችሉ ሊያደርጋችሁ 

ስለሚችልና ጤናማ አትክልት፣ ዓሳ፣ ባክቴርያና ትላትሎችን ለማግኘታችሁ ዋስትና ሊኖራችሁ አይችልም፡፡  

4. ግዑዝ፡ ምንም ዓይነት ግብዓት ቁሳቁስ ብትጠቀሙ ግዑዝ ነገር ለመጠቀማችሀሁ እርግጠኛ ሁኑ፡፡ በምንም መንገድ የተበረዙ 

ነገሮችን የሚቆጣጠርላችሁን ነገር የሚያጥብና በሲስተሙ ውስጥ ያለውን ኬሚካላዊ ውሁድ ይበልጥ የሚጨምር ነገር 

አያስፈልጋችሁም፡፡ በማይዝግ ነገር እስካልተለበጡ ድረስ፣ ለማሳደጊያ አልጋችሁም ሆነ ለዓሳ ገንዳችሁ ጋልቫናይዝድ 

ቢሆኑም እንኳን፣ ከብረት የተሠሩ ማከማቻዎችን አትጠቀሙ፡፡ ብረታ ብረቶች በፍጥነት ሊዝጉ ይችላሉ፣ ስለዚህም 

በሲስተማችሁ ውስጥ ኬሚካል ይጨምሩባችኋል፡፡ በተለይ መዳብና ዚንክ ለዓሳ አደገኞች ናቸው፡፡ ያልተቀባ ኮንክሪትም 

የፒ. ኤችን መጠን ስለሚያበዛው የሲስተማችሁን ሚዛን ለመጠበቅ ያዳግታችኋል፣ ሆኖም በባለ ኮንክሪቱ ማሳደጊያ 

አልጋችሁን ከሸፈናችሁት ለአጠቃቀም የማያሰጋ ይሆናል፡፡  

 

የማሳደጊያ አልጋዎች 

የማሳደጊያ አልጋዎቹ ለምታሳድጉት ምግብ መኖሪያዎች ናቸው፡፡ ከጠቅላላው ሲስተም ይህኛው አብዛኛውን ስፍራ የሚወስድ እስከሆነ 

ድረስ፣ የአኳፖኒክስ ሲስተማችሁን ስትጀምሩ ለማሳደጊ አልጋዎቻችሁ ምን ያህል ስፍራ እንደሚያስፈልጋችሁና ምን ያህል ምግብ 
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ማምረት እንደምትፈልጉ በማቀድ መጀመር መልካም ጅማሮ ይሆናል፡፡ አንድ ጊዜ ይህንን ከወሰናችሁ፣ የዓሳ ገንዳችሁን ብዛትና መጠን 

ለመመጠን ያስችላችኋል፡፡ 

በአኳፖኒክስ ሲስተም ውስጥ አትክልቶችን የምታሳድጉባቸው ሦስት የተለያዩ መንገዶች አሉ፡፡ አልጋ፣ የትልቅ ውሃ ካልቸር ((DWC or 

“floating raft” ተንሳፋፊ ታንኳ) እና ኒውትሪየንት ፊልም ቴክኒክ (NFT) ናቸው፡፡ ሦስቱም የተገኙት ከሃድሮፎኒክስ ሲሆን፣ 

ለአኳፖኒክስ ተስማሚ ሆነው ጥቅም ላይ ውለዋል፡፡ በ DWC እና NFT , አትክልቶቹ ስራቸውን የሚሰዱበት ምንም ነገር (ጠጠር፣ ቀይ 

አፈር፣ የሸክላ አልጋ ወይም ሌላ ቁሳቁስ) የለም፤ ስሮቹ ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ ከውሃው ጋር ንክኪ ይኖራቸዋል (ስዕላዊ መግለጫ 

2)፡፡ (በቅልቅሉ ሲስተም በተጠቀሰው መሠረት) 

ስዕላዊ መግለጫ 2 የተለያዩ የማሳደጊያ ዘዴዎች፡ የጥልቅ ውሃ ካልቸር፣ ኤን. ኤፍ. ቲ. በተለያዩ ግብዓቶች ላይ የሚገነባ አልጋ የጥልቅ 

ውሃ ካልቸር (ዲ.ደብልዩ.ሲ/ ተንሳፋፊ ጀልባ) 

 

በዲ.ደብልዩ.ሲ. የማሳደጊያ አልጋ ውስጥ፣ አትክልቶቹ ከዓሳው ገንዳ ውስጥ የተጣራ ውሃ የሚያገኙባቸው ትልልቅ፣ ነፋሻማ የውሃ 

ገንዳዎች ታገኛላችሁ፡፡ የአትክልት ገንዳዎቹ በግምት 30 ሳንቲም ያህል ጥልቀት ባለው ውሃ ይሞላሉ፣ በውሃውም ላይ የሚንሳፈፍ 

የስታይሮፎም ጀልባ (ትሪ መሰል) ይኖረዋል፡፡  እነዚህ የስታይሮፎም ትሪዎች ማሰሮዎችን፣ (ለአትክልቶቹ ስሮች የሚያገለግሉ ሽንቁር 

ያለባቸው ስኒዎች)  የሚሸከሙ ቀዳዳዎች ይበሱላቸዋል፡፡ ስሮቹም በቀጥታ በንጥረ-ምግብ የበለፀገው ውሃ ላይ ይደርሳሉ፡፡  

አትክልቶቹን ከመሸከም ባሻገር፣ ትሪዎቹ ባክቴሪያው የሚያድግበትን በቂ ስፍራ ያስገኙላችኋል፡፡ ባክቴሪያዎቹ ብዙ ኦክስጂን እና ውሃ 

ባለበት ስፍራ በተሻለ መጠን ያድጋሉ፡፡ 

በዲ.ደብልዩ.ሲ ሲስተም ውስጥ፣ የዓሳው ጠጣር እዳሪ ወደ ጥልቁ የውሃ አልጋ ውስጥ ከመግባቱ አስቀድሞ ከውሃው ውስጥ ይጣራል፡፡ 

ይህም የዓሳው እዳሪ በአትክልቶቹ ስሮች ላይ ተጣብቆ ንጥረ-ምግቦችን የመውሰድ አቅማቸውን እንዳይቀንስና፣ እድገታቸው ደካማና 

ጤንነታቸው የታወከ አትክልቶች እንዳይሆኑ ይከላከላል፡፡  

በዲ.ደብልዩ.ሲ. የሚያድጉ አትክልቶች ዓይነት ውሱን ነው ምክንያቱም ጥቂት አትክልቶች ስሮቻቸው እንዲያድጉ እገዛ 

የሚያደርግላቸውን ነገር ይፈልጋሉና ነው፡፡ የቅጠላ ቅጠል ዝርያ የሆኑት አትክልቶች ማለትም ሰላጣ፣ ስፒናች፣ ጎመን እና ጥቂት 

አዝርዕቶች በዲ.ደብልዩ ውስጥ በጥሩ ሁኔታ ያድጋሉ፡፡ ይህም በነጋዴ ገበሬዎች ዘንድ የተለመደ ነው ምክንያቱም ቅጠላ ቅጠሎች 

በፍጥነት ስለሚያድጉ እና በርካታ ምርት ማምረት ስለሚያስችል ነው፡፡ የውሃው አልጋ ከአትክልቶቹ ላይ ቁሻሻን በቀላሉ ያስወግዳል፡፡ 

 

ኒውትሪየንት ፊልም ቴክኒክ  (NFT) 

በኤን.ኤፍ.ቲ. ሲስተም፣ አነስተኛ መጠን ያለው የውሃ ፍሰት ያለማቋረጥ ከዓሳው ገንዳ፣ በፊልተር አማካይነት በአግድመት 

ወደ ተዘረጋውና ዲያሜትሩ ከ10 እስከ 15 ሳ.ሚ. ወደሚጠጋ የፒ.ቪ.ሲ. ቧንቧ ይፈስሳል፡፡  የፒ.ቪ.ሲ. ቧንቧው ጥቂት 
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ግብዓት እና አትክልት የያዙ ማሰሮዎችን የሚያንጠለጥሉ የተበሱ ቀዳዳዎች አሉት፡፡ በኤን. ኤፍ.ቲ. ሲስተም ውስጥ 

እያንዳንዱን አትክልት መቆጣጠርና መንከባከብ  ቀላል ነው፡፡  

ውሃው ወደ ማሳደጊያ ቧንቧዎቹ ከመገፋቱ አስቀድሞ በጥሩ ሁኔታ ይጣራል፣ ምክንያቱም በሲስተሙ በራሱ ውስጥ ብቻ 

ባክቴሪያዎች ሊያድጉ የሚችሉበት ስፍራ ውሱን በመሆኑ እና ጠጣር እዳሪዎች ጠባብ ቧንቧዎችን ሊደፍኑ ስለሚችሉ ነው፡፡ 

ጠጣር እዳሪዎችን ከሲስተሙ ውስጥ የማጣራቱ አስፈላጊነት ሌላኛው ምክንያት እዳሪው በስሮቹ ላይ ሊጣበቅ፣ የንጥረ-

ምግብ አወሳሰዳቸውን ሊገድብ፣ እድገታቸውን ሊያቀጭጭባ ለበሽታም ሊያጋልጣቸው የሚችል በመሆኑ ነው፡፡  

ሌላኛው የኤን.ኤፍ.ቲ. ጎጂ ጎን ሲስተሙን በጠቅላላ ሊያውክ የሚችል አፍራሽ ተፅዕኖ ሊፈጥር በሚችል መጠን፣ በቧንቧዎቹ 

ውስጥ የሚልፈው አነስተኛ የውሃ መጠን የአየር ሙቀት ሊያስከትል የሚችል መሆኑ ነው፡፡ ስለዚህ ሁሉንም እሴቶች 

ተመጣጠኝ ማድረግና አትክቶቹንም ሆነ ዓሶቹን ከጭንቀት ማትረፍ ይገባል፡፡ ድንገተኛ የአየር ሁኔታ እና የኬሚካላዊ 

ምጥጥን ለውጥ በሕያው ፍጡራን ላይ ችግር ይፈጥራሉ፡፡ 

የኤን.ኤፍ.ቲ. ሲስተም ከሚዲያ ቤዝድ እና ከዲ.ደብሊዩ ሲስተሞች ይልቅ ያለው አንዱ ጥቅም፣ አትክልቶች በቀላሉ 

ሊተከሉ፣ ሊሰበሰቡና በተናጠል ቁጥጥር ሊደረግባቸው መቻሉ ነው፡፡  

 

ሚዲያ አልጋ (ከተለያዩ ስብርባሪዎች የሚሠራ አልጋ) 

በአነስተኛ ደረጃ አኳፖኒክስን የሚተገብሩ በርካታ ሰዎች ሚዲያ ቤዝድ ሲስተምን ይጠቀማሉ፡፡ ከዓሳው የሚገኘው ውሃ 

ከፒ. ኤች. ነፃ በሆነው ሚዲያ ማለትም በሸክላ ስብርባሪ፣ በቀይ አፈር ጠጠር ወይም ፐርላይት ወደተሞላው የማሳደጊያ 

አልጋ ውስጥ ፓምፕ ይደረጋል፡፡ ሚዲያው የሚያገለግለው በባዮ ፊልተርነት ሲሆን በዚያም በምግብ የሚያበለጽገው 

ባክቴሪያ ለማደግ የሚያስፈልገውን በቂ ስፍራ ያገኛል፡፡ 

በሚዲያ ቤዝድ ሲሰተም ውስጥ የሚገኘው ውሃ በሞገዳማ ፍሰት ቁጥጥር የሚደረግበት ይሆናል፡፡ ስለዚህም አትክልቶቹ 

የሚቀዘቅዙበትና የሚደርቁበት ወቅት ይኖራቸዋል፣ ይህም ሚዲውን ነፋሻማ ያደርገዋል፡፡ አልጋውም ቀስ በቀስ በውሃ 

ይሞላል፣ እናም በአውቶማቲክ ሲፎን አማካይነት በፍጥነት ማፍሰስ ያጀምራል፡፡  

የሚዲያ ሲስተሙ ያለው ጉዳት ከውሃ ካልቸሩ ሲስተም ይልቅ ጉልበት ጨራሽ መሆኑ ነው፡፡ ምክንያቱም የአትክልቱ ምርት 

ከተሰበሰበ በኋላ ሚዲያው ፈጽሞ መጽዳት ይገባዋልና ነው፡፡ በሚዲያው ውስጥ ስሮች ከቀሩ፣ ይበሰብሳሉ እናም አሞኒያ 

ያመርታሉ፡፡ ይህም በውሃ ውስጥ በሚገኘው የኦክስጅን መጠን ላይ ተፅዕኖ ያሳድራሉ፡፡ 

የማሳደጊያ ሚዲያ ስትመርጡ፣ ትክክለኛውን ቅልቅል ለመምረጥ ጥንቃቄ አድርጉ፡፡ የማቴሪያሉ መጠነ ልክ ከ 12 – 30 

ሚ.ሜ. ሊሆን ሲገባው፣ በውሃው የፒ.ኤች. መጠን ላይ ተፅዕኖ ሊፈጥር አይገባም፡፡ የሸክላ ስብርባሪዎች፣ ከረጪ ድንጋይ 
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እና እብነበረድ መሳይ ዐለት እና ቅሪተ እሳተ ገሞራ አማራጮች ናቸው፡፡ በኢትዮጵያ ውስጥ ቀይ አፈር እንደልብ የሚገኝ 

እስከሆነ ድረስ፣ የሚዲያ አልጋችሁን ለመሙላት የተሻለው አማራጭ ነው፡፡  

30 ሳ.ሜ. ጥልቀት ባለው የቀይ አፈር አልጋ መጠቀም ተመራጭ ነው፡፡ ጥልቀቱ አብዛኞቹ አትክልቶች የሚያስፈልጋቸውን 

የሚዲያ እፍጋት እንዲያገኙ እና ባክቴሪያዎቹም በማሳደጊያ አልጋዎቹ ውስጥ በሙላት እንዲያድጉ ያደርጋቸዋል፡፡ ባለ 30 

ሳ.ሜ. ጥልቀቱ አልጋ ፅዳት የሚፈልገው አልፎ አልፎ ነው ምክንያቱም ጠንካራው ኤኮሲስተም (አዝርዕትንና እንስሳትን 

ከከባቢያቸው ጋር የማጣጣም ስልት) በጥልቁ ማሳደጊያ አልጋ እየታገዘ ጠጣሮቹን እዳሪዎች በመሰባበር ተግባራችሁን 

ያቀልላችኋል፡፡  

 

 

ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ፡ የምንዘረጋቸው ሲስተሞቻችን ሚዲያ አልጋ እና ዲ.ደብሊዩ.ሲ./ተንሳፋፊ የጀልባ አልጋ 
የሚካተቱባቸው ናቸው፡፡ 

የተለያዩ ስልቶች ያሉዋቸውን ጥቅሞችና ጉዳቶች የሚያመለክት ሰንጠረዥ፡፡ 

ዲ.ደብሊዩ. ሲ፣ ኤን. ኤፍ.ቲ. ጠጠር 

ጥቅም ጉዳት ጥቅም ጉዳት ጥቅም ጉዳት 

የተረጋጋ ሲስተም የተሻለ ማጣሪያ      

ይፈልጋል፡፡ 

አትክልቶችን 

በቀላሉ            

ማንቀሳቀስ 

ይቻላል፡፡ 

ውሃ በፍጥነት 

ይሞቃል 

ቅጠላማ እና 

ፍሬያማ ምርት 

ያስገኛል፡፡  

አትክ ልቶችን 

ለማንቀሳቀስ 

ከባድ ነው፡፡ 

አትክልቶቸን 

ለማንቀሳቀስ 

ቀላል ነው፡፡ 

ለትሎች ቦታ 

የለም፡፡ 

እያንዳንዳቸውን 

አትክልቶች 

ለመቆጣጠር 

ቀላል ነው፡፡ 

ባክቴሪያ 

ለማራባት 

ስፍራው ያንሳል፡፡  

ተጨማሪ ንጥረ-

ምግቦችን 

ለማምረት ወደ 

ሲስተሙ ትሎች 

ይመጨመራሉ፡ 

አንዳንድ 

ሚዲያዎች 

የውሃውን የፒኤች 

መጠን ተፅእኖ 

ያሳድሩበታል፡፡ 

ኩሱን ለመምጠጥ ለቅጠላማ የውሃውን ፍሰት ለትሎች ስፍራ ለማገጣጠም ሚዲያውን 
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ብዙ ውሃ፡፡ ምርቶች ብቻ 

የሚመች፡፡ 

ለመቆጣጠር 

አመቺ፡፡ 

የለውም፡፡ ቀላል፡፡ ከአሮጌ ስሮች 

ሊጸዳ ይገባዋል፡፡ 

  ከሦስቱ 

አማራጮች 

ቀላሉ፡፡ 

ለቅጠላማ 

ምርቶች ብቻ 

ምቹ፡፡ 

ባክቴሪያ 

ለማሳደግ ብዙ 

ቦታ አለው፡፡ 

 

    ምርቶቹ በተለያየ 

ደረጃ  ሊያድጉ 

ይችላሉ፡፡ 

 

 

የዓሳ ገንዳዎች 

የዓሳ ገንዳው መጠን ዓሳው ለመጠመድ ዝግጁ የሚሆንበትን የዕድገት ልክ ከመወሰን አንፃር ወሳኝ ሚና ያለው ክፍል ነው፡፡ 

ቴላፒያን የመሰለ ትልቅ ዓሳ ለማምረት በርካታ ነገሮች ከግምት ውስጥ ሊገቡ ይገባል፡፡ የዓሳው ገንዳ ጥብቅና ጤናማ 

ምግብን ለማምረት ከሚያስችል ግብዓት የተሠራ ሊሆን ይገባዋል፡፡ በተጨማሪም፣ ቢያንስ 45 ሳ.ሜ. ጥልቀት ያለው ሆኖ 

190 ሊትር ውሃ የሚይዝና “የዝርግ ሳህን መጠን” (30ሳ.ሜ. ቁመትና  680 ግራም ክብደት) ያለው ዓሳ ለማምረት 

የሚያስችል ሊሆን ይገባዋል፡፡ 

የዓሳ ገንዳው ባደገ መጠን፣ የሙቀቱ መጠን እና የፒ.ኤች ፋክተሩ የሚቀንስ ይሆናል፡፡ በቂ ስፍራ ካለ፣ ባለ 1000 ሊትር፣ 

ወይም ከዚያ የሚበልጥ ገንዳ መጠቀም ይመከራል፡፡ 

ከዓሳ ገንዳው አንፃር ሌላው ከግምት ውስጥ ሊገባ የሚያስፈልገው ነገር ከባለ አራት ማዕዘን ቅርፆቹ ይልቅ ክብ ወይም 

እንቁላላማ ቅርፆቹ ተመራጭ ናቸው፡፡ የክቦቹ ገንዳዎች የፍሰት ዑደት፣ በአነስተኛ የውሃ መጠን፣ የጋዝና የኬሚካል 

ዝውውር ምክንያት ሊከሰት የሚችለውን የሞት አደጋ በጣም ይቀንሰዋል፡፡ ሆኖም፣ ትክክለኛውን የፍሰት እፍጋት 

የምትከተሉ ከሆነ፣ ደግሞም ጠጣሮቹን ነገሮች ለማፈራረስ በሚያስችል መጠን በቂ ውሃ እንደሚኖራችሁ ካረጋገጣችሁ፣ ባለ 

አራት ማእዘን ገንዳ ብትጠቀሙም ችግር አይኖርም፡፡  

የገንዳችሁን የቆዳ ስፋት ከግምት ውስጥ ማስገባትም አስፈላጊ ነው፡፡ ከተቻለ፣ ጠበብ ብሎ ጎድጎድ ከሚለው ይልቅ፣ አጠር 

ብሎ ሰፋ የሚለውን የዓሳ ገንዳ ምረጡ፡፡ ጠባብና ጥልቅ ከሆነው ይልቅ አጠር ብሎ ሰፋ የሚለው ገንዳ በውሃ የማመጣጠን 

ልኬት ሲለካ ከፍተኛ የውሃ መጠን ይይዛል፡፡ ሰፋ ያለ ስፍራ ሲገኝ በገንዳው ውስጥ የጋዝ ልውውጡ የተሳለጠ ይሆናል 

(የሟሟው ኦክስጂን ወደ ውሃው ይገባና ካርቦንዳይኦክሳይዱ ከውሃው ይወገዳል)፡፡  

የዓሳውን ገንዳ በአረንጓዴ ጎጆ ወይም በጥላማ ስፍራ ማስቀመጥ ተመራጭ ነው፡፡ ውሃው በጣም ከሞቀ፣ ለዓሳው ሕይወት 

አስጊ ነው፡፡ የውሃው የሙቀት መጠን በጨመረ ቁጥር፣ ኦክስጂን የመሸከም አቅሙን እያጣ ይሄዳል፡፡ ከ 38 ዲግሪ 

ሴልሺየስ በላይ የሚሞቅ ውሃ ለዓሳውና ለበለጸገ ንጥረ-ምግብ አመንጪ ባክቴሪያ ጠቃሚ የሆነውን ፈሳሽ ኦክስጂን ሊሸከም 

አይችልም፡፡ 

ገንዳችሁን በምታስቀምጡበት በየትኛውም ስፍራ፣ ገንዳውን መሸፈን ለዓሳው ጠቃሚ ነው፡፡ የዓሳውን ገንዳ ስትሸፍኑት 

ዓሳውን ከተለያዩ ፍርስራሾችና ለመስረቅ ከሚሞክሩ ልጆች ታድኑታላችሁ፡፡ በተጨማሪም የዓሳውን ገንዳ ማልበሳችሁ ወደ 

ገንዳው የሚገባውን የብርሃን መጠን ይቆጣጠርለታል፡፡ ዓሳ የፀሐይ ብርሃን ናፍቆት የለበትም፣ ይልቁኑ ከፀሐይ ብርሃን 

የሚገኘው ተጨማሪ አልጌ ችግር ፈጣሪ ሊሆን ይቸላል፡፡ በተጨማሪም ዓሳ ነፃነት ይፈልጋል፣ ስለዚህ ሽፋኑ ከአዳኞቻቸው 

እንደሚከላከላቸው ያስባሉ፡፡ 
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ማጣሪያ 

በምትመርጡት የዲዛይን ዓይነት መሠረት፣ በአኳፖኒክስ ሲስተም ውስጥ የሚዘዋወረው ውሃ ወደ ማሳደጊ አልጋው 

ከመድረሱ አስቀድሞ ተጨማሪ የውሃ ማጣራት ሥራ ይጠይቃል፡፡ ጠጣር ነገሮችን ከውሃው ውስጥ ማጣራት አንዳንድ 

ጠቃሚ ንጥረ-ምግቦችን ከሲስተሙ ውጪ ሊያደርግ እንደሚችል አትርሱ፡፡ ስለዚህ የማዳበሪያ ኩስ በአማራጭነት 

መጠቀምን ከግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል፡፡ አንዱ አማራጭ በማሳው ውስጥ የሚያድጉትን አትክልቶች ለማዳበር 

ጠጣር ኩስ መጠቀም ወይም በቤት ውስጥ የሚያድግ ዓሳ ልክ የባህር አረም (የዳክዬ አረም) በሚያድግበት መንገድ ጠጣር 

ማዳበሪዎችን በተለየ የውሃ ገንዳ ውስጥ በማስገባት መመገብ ይቻላል፡፡ 

በኤን.ኤፍ.ቲ.  እና በዲ.ደብሊዩ ሲስተም ውስጥ፣ የበለፀገ ምግብ አመንጪ የሆነውን ባክቴሪያ ለማሳደግ የሚያስችል በቂ 

ስፍራ አይኖርም፣ ስለዚህም ፊልተሩ ይህንን ችግር ለማቃለል ያግዛል፡፡ በኤን.ኤፍ.ቲ. ሲስተም ውስጥ ያለው የውሃ ፍሰት 

ጠባብ ከመሆኑ የተነሳ፣ ሲስተሙ እንዳይታፈን ጠጣር ነገሮችን ማጣራት አስፈላጊ ነው፡፡ ተጨማሪ ጠጣር ኩሶች ራሳቸውን 

ከአትክልቶቹ ስሮች ጋር ስለሚያጣብቁ ይህም ደግሞ የአትክልቱን እድገት በማቀጨጭ ወደ ሞት ሊያደርሰቸው ይችላል፡፡ 

ስለዚህ ለኤን.ኤፍ.ቲ.ም ሆነ ለዲ.ደብሊዩ.ሲ. ሲስተሞች ማጣሪያ አስፈላጊ ይሆናል፡፡  

እንደ ሲስተሙ ዓይነት፣ የማከማቻው እፍጋት እና በባለቤቱ ምርጫ መሠረት ከታች የጠገለጡትን ማጣሪያዎች መትከል 

ይቻላል፡ 

1. ስነ-ሕይወታዊ ማጣሪያ፡ የበለፀገ ምግብ አመንጪ ባክቴሪያ ለማሳደግ በቂ ስፍራ የሚኖረው መሣሪያ ይሆንና፣ 

አሞኒያው ወደ ናይትራይት እና ወደ ናይትሬትነት ይለወጣል፤ ይህም በሃዋሳ እንደተጠቀምንበት የቀይ አፈር አልጋ 

ዓይነት ነው፡፡ 

የስነ-ሕይወታዊ ማጣሪያን የመገንባት ሌላው መንገድ ገንዳው በአንድ በኩል ማስገቢያ በሌላው ጎኑ ደግሞ 

ማስወጫ እንዲኖረው አድርጎ መገንባት ነው፡፡ ገንዳውን በቀላሉ ለማፅዳት ምቹ የሆነ የቆዳ ስፋት ኖሮት፣ 

የሚሠራውም እንደ ወፍ ጎጆ ዓይነት ውሃ በውስጡ ከሚያሳልፍ ግብዓት ቢሆን መልካም ነው፡፡ በዚህ ገንዳ 

ውስጥ ተጨማሪ ነፋሻማነት እንዲኖር ማድረግ የበለፀገ ምግብ የማምረት ሂደቱን ያቀላጥፈዋል፡፡ (እነዚህ 

ማጣሪያዎች በቪርጂን ደሴቶች ዪኒቨርሲቲ ውስጥ የምርምር ሲስተም ሆነው አገልግለዋል፣ የተጠቀሙትም ለባለ 

4000 ሊትር የዓሳ ገንዳ ውሃ ባለ 700 ሊትር ማጣሪያ ነው፡፡)  

2. ጠጣር ማጣሪያ (Clarifiers / Swirl filter / Vortex filters)፡ ይህ ማጣሪያ ከውሃው ውስጥ ጠጣሩን ኩስ 

የሚያጣራ ሲሆን፣ ጠጣሮቹ ከስር ይጠልላሉ፤ ይህም በሃዋሳ እንደሚገኘው ሰማያዊ ባርሜል  ዓይነት ነው፡፡ 

ክላሪፋየርስ፣ ተሸከርካሪ ማጣሪያዎች እና የውሃ እሽክርክሪት ማጣሪያዎች የሚባሉት ሁሉም ተመሳሳይ ነገርን 

የሚያመለክቱ ሲሆኑ፣ ከውሃ ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለውን ጠጣር ነገር ያጣራሉ፡፡ ተመሳሳይ የአሠራር መርህም 

ይከተላሉ፡፡ ማጣሪያው የሲሊንደር ቅርጽ ያለው ይሆንና ከወደታች የቅል አንገት ቅርፅ ይኖረዋል፡፡ ውሃውም 

ከማጣሪያው ጫፍ አንስቶ እስከ ውሃው የታችኛ መደብ ድረስ ይፈስሳል፡፡ 

በቪርጂን አይላድስ ዩኒቨርሲቲ ባለው ማጣሪያ፣ ውሃው ወደቅል አንገትማው ክፍል በግፊት ይወርዳል፣ የቅል 

አንገትማውም ክፍል ጠጣሮቹን ወደ ግርጌ የሚመጠጥበትን ግፊት ይፈጥርና ውሃው በማስተንፈሻ ጉሮሮው በሌላ 

ወገን እንዲወጣ ያደርዋል፡፡ ጠጣሩን ኩስ ለማስወጣት ይቻል ዘንድ ባለ ቫልቩ ማፋሰሻ ከቅል አንገቱ ጋር 

ይያያዛል፡፡  

ይህንን የመሰለው ማጣሪያ ከባለ 250 ሊትር ሰማያዊ ባርሜል ሊሠራ ይችላል፡፡  

ከዚህ በታች የተለያዩ የቱቦ ምስሎችን ታገኛላችሁ፡፡ 

የተሸከርካሪ ማጣሪያው መጠን ወሳኝነት አለው፣ የተሸከርካሪ ማጣሪያው ዲያሜትርና ቮልዩም ባደገ መጠን፣ 

የሚሽከረከረው የውሃ መጠን ያንሳል፣ ጠጣሮቹ ደግሞ በበለጠ መጠን ይጣራሉ፡፡ ሆኖም፣ ይህ ማለት ግን 
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ማጣሪያው የቦታ ውሱንት ባለቦት ቦታም ተጨማሪ ስፋሪ ማግኘትን ይጠይቃል ማለት አይደለም፡፡ ለባለ 5000 

ሊትር  ሲስተም፣ ማጣሪው ከባለ 2000 ሺህ ሊትር ባረል ሊሠራ ይችላል፡፡ 
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ሰይፈን 

በሚዲያ ቤዝድ ሲስተም ውስጥ፣ ውሃም ዝም ብሎ በሚዲያ አልጋው ውስጥ እንደማይፈስ ይልቁኑ የውሃው መጠን ከፍና 

ዝቅ የሚል መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ ይህም የመዋዠቅ ፍሰት (ጎርፍና ፍሰት) ሲስተም ተብሎ ይጠራል፡፡ ይህንን 

ተንሳፋፊ ፍሰት ሲስተም ለመፍጠር፣ ውሃው በመደበኛ የፍሳሽ መስመር ሚዲያውን አይለቅቅም፣ ይልቁኑ በልዩ ባለ ደወል  

ሰይፈን አማካይነት ይፈስሳል፡፡ 

ባለ ደወሉ ሰይፈን ሦስት ዐበይት ክፍሎች አሉት፡ 

1. ቀጥተኛ ማፍሰሻ/ የቁም ቱቦ 

2. ደወል 

3. ሚዲያ ጋርድ 

ማፍሰሻ/ የቁም ቱቦ 

የማፍሰሻው መጠን በሚዲያ አልጋው መጠን ልክ ይወሰናል፡፡ የአይ.ቢ.ሲ. የባረል መጠን አልጋ ማፍሰሻው 2፣5 ሳ.ሜ. 

ዲያሜትር ይሆናል፤ ባለ 4 ሜትር ካሬ ትልቅ አልጋ ውሃውን በአግባቡ ለማፍሰስ ባለ 7.5 ሳ.ሜ. ዲያሜትር ማፍሰሻ 

ይፈልጋል፡፡ የማፍሰሻው ጫፍ በአልጋው ውስጥ ያለውን ከፍተኛ የውሃ መጠን  ይወስነዋል፡፡ በመደበኛነት የቱቦው 

የሥረኛው ስፋት 25 ሳ.ሜ. ነው፡፡ ይህም ማለት 30 ሳ.ሜ. ጥልቀት ባለው አልጋው ውስጥ የሚገኘው የውሃ መጠን 

በሚዲያው የላይኛ ክፍል ስር 5ሳ.ሜ. ይሆናል ማለት ነው፡፡ 
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Figure 1 Parts of siphon (sizes refer to a small system)                                            Figure 2 Cut through view of a siphon (sizes refer to a small 

system) 

የቁሙ ቧንቧ ጫፍ ውሃውን ወደ ማፍሰሻው ለመሳብ ያግዝ ዘንድ ከፍተኛ የቆዳ ስፋት ለማስገኘት የቅነሳ ሥራ የሚሠራ 

ሊሆን ይገባል፡፡ ይህም ሰፈኖቹን ለማስጀመር ይረዳል፡፡ 

ደወል (ቃጭል) 

ቃጭሉ በማፍሰሻው ጫፍ ላይ የሚቀመጥ የተሸፈነ ቱቦ ነው፡፡ ያም ከማፍሰሻው  በግምት 5 ሳ.ሜ. ያህል የሚረዝም እና 

ዲያሜትሩም ከማፍሰሻው ቢያንስ በዕጥፍ የሚበልጥ ይሆናል፡፡ የቃጭሉ ጫፍ አየር በማያስገባ ክዳን ሊዘጋ ይገባዋል፡፡ 

የቃጭሉ የታችኛው ጫፍ ውሃ ወደ ቃጭሉ መቀመጫ የሚያስገባበትበ ከ2-3 ሳ.ሜ. ከፍታ ያለው  የተቆረጠ ክፍል አለው፡፡ 

ተቆራጩ በቃጭሉ ውስጥ የማይዋዥቅ የውሃ ፍሰት እንዲኖር በሚያስችል መልክ ሰፋ ያለ ሊሆን ይገባዋል፣ ጎን ለጎንም 

ቧንቧው ደወሉ እንዳይነቃነቅ ለማድረግ ያስችለው ዘንድ ጠንካራ እግሮችሊኖሩት ይገባል፡፡ በሚዲያ ውስጥ የሚኖረው 

አነስተኛ የውሃ መጠን በተቆራጩ ከፍታ ልክ የሚወሰን ነው፡፡ በመሠረቱ፣ ውሃ ከሚዲያ አልጋው ወደ ዓሳ ገንዳው 

ሲፈስስ፣ በውስጥ እስካለው የቁም ቧንቧ ጫፍ እስኪደርስ ድረስ በቃጭል ሰይፈን ውስጥ ይፈስሳል፡፡ ውሃው ተንፍሶ 

ሲያበቃ፣ ባዶ ቦታ ይፈጠራል፣ ያም ውሃው ከሚዲያ አልጋው እንዲወጣ ያደርገዋል፡፡ አንድ ጊዜ አልጋው ውሃውን 

ከስወጣ፣ ያም እስከ ተቆራጮቹ ድረስ ከወረደ፣ አየሩም ወደ ማስተንፈሻው ውስጥ ይገባና ሲፎኗን ያቋርጣታል፡፡ ዑደቱ 

አውቶማቲካዊ በሆነ መንገድ እስኪደግም ድረስ፣ አልጋው እንደገና መሙላት ይጀምራል፡፡ 
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የሚዲያ ከለላ (የአልጋ ሽፋን) 

የአልጋው ሽፋን የሚያስፈልግበት ብቸኛ ምክንያት ማስተንፈሻውና ቃጭሉ ከአልጋው ነፃ ሆነው ውሃው በነፃነት እንዲፈስስ 

ለማስቻል ነው፡፡  

የአልጋ ከለላው የቃጭሉን እጥፍ ያህል መጠን ያለው ክፍት ቱቦ ሲሆን የሚቀመጠውም በቃጭሉ አካባቢ ነው፡፡ ከለላው 

ብዙ ቀዳዳዎች ሊኖሩት የሚገባ ሲሆን ቀዳዶቹም ውሃውን በነፃነት ለማስተላለፍ በሚችል መጠን የተለቁ፣ ግን በቀዳዳዎቹ 

ውስጥ የተለያዩ ጠጠሮች በማለፍ እንዳይደፍኑት ጠባብ ሊሆኑ ይገባል፡፡ 

የሰይፈኗ  አሠራር 

ሰይፈኗ በአግባቡ ሥራዋን እስክትጀምር ድረስ ጥቂት ትዕግሥት የሚጠይቅ ሲሆን ጎተት ማድረጉም አይቀርም፡፡ ሥራዋን 

ከጀመረች ግን፣ ውሃው በፍጥነት ይፈስሳል፣ በፍሳሹ ጫፍም ከፍተኛ የውሃ ግፊት መጠን ትመለከታላችሁ፡፡ ሆኖም፣ 

ሰይፈኗ በአግባቡ ሥራዋን እስክትጀምር ጥቂት ጊዜ መውሰዱ አይቀሬ ነው፡፡ ሊያጋጥሟችሁ የሚችሉ ሁለት ችግሮች 

ይኖራሉ፣ አንድም  ሰይፈኗ አልነሳ ትላለች ወይም አላቆምም ትላለች፡፡ የጃፓናውያኑ አኳፖኒክስ የችግር አወጋገድ ዘዴ 

ለሁለቱም ችግሮች የሚከተሉትን የመፍትሄ ሃሳቦች ያቀርባል፡፡ 

ምንም ሥሩ ምን፣ የውሃውን መጠን በፍፁም አትቀንሱ፣ ምክንያም የውሃው መጠን የዓሳችሁን ውሃ የማጣራት አቅም 

ይቀንሰዋልና ነው፡፡ በሚከተሉት አንቀፆች ውስጥ ከላይ የጠቀስናቸውን ችግሮች  እንዴት ማቃለል እንደምትችሉ 

ትመለከታላችሁ፡፡ 

የቃጭሏ ሰይፈን አልነሳ ስትል 

የቃጭሏ ሰይፈን አልነሳ ካለች፣ (በሚዲያ አልጋው ላይ ውሃው በከፍተኛ መጠን ላይ ይቆያል) ያም ማለት ሰይፈኗ 

ለማስነሳት የሚያስፈልገውን አየር ለማስወጣት የሚያስችል ግፊት የለም ማለት ነው፡፡ 

ልትፈትሹ የሚገባው የመጀመሪያ ነገር በቃጭል  ሰይፈን አናት ላይ ያለውን ክዳን ነው፡፡ ክዳኗ በውል ጠብቃለችን? 

በቃጭሏ  ሰይፈን አናት ላይ አየር ይገባልን? ይህንን በመጀመሪያ ፈትሹና በቃጭሏ ሰይፈን አናት የአየር የማይሰርቅ መሆኑን 

አረጋግጡ፡፡ በተመሳሳይም፣ በቃጭሏ ሰይፈን ውስጥ ምንም እክል የሌለ ወይም ጠጠር ያልገባ መሆኑን አረጋግጡ፡፡ 

የቃጭሏ ሰይፈን ጤናማ ከሆነች ጅማሬ ላይ በተጨማሪ ጥቂት ነገሮችን መፈተሸ እንችላለን፡ 

1. በጠጠራማ አልጋው (ሚዲያ አልጋ) ውስጥ ያለውን የውሃ ፍሰት መጠን ጨምሩበት፡፡ ሰይፈኗ እንድትነሳ 

የሚደረግበት አንዱ ዘዴ ይህ ነው፡፡ የሚጨመረው የውሃ መጠን አየሩን ሲያስወጣው አየሩ ሰይፈኗ እንድትነሳ 

ያደርጋታል፡፡ ምን ያህል ውሃ ሊጨመር እንደሚያስፈልግ በሙከራ ማረጋገጥ ይገባል፡፡ 

2. በማስወጫ ቧንቧው ላይ ገዳቢ በመጨመር በሰይፈኗ ውስጥ የጀርባውን ግፊት መጨመር፡፡ ይህም በቀላሉ 

የሚሠራ መቀነሻ ሲሆን ፍሳሹን ለመገደብ በቀልቁለት ቧንቧው ጫፍ ላይ የሚገጠም ነው፡፡ 

3. ከሚዲያ አልጋው ስር ባለ 90 ዲግሪ ማጠፈያ በማስወጫ ቧንቧው ላይ በመግጠም በሲፎኗ ውስጥ ያለውን የጀርባ 

ግፊት መጨመር፡፡ ይህም ሰይፈኗን ለማስነሳት የሚያስችል በቂ የጀርባ ግፊት ሊፈጥርላችሁ እንደሚችል 

ትደርሱበት ይሆናል፡፡   

4. ይህ የማይሠራ ከሆነ፣ አከታትላችሁ ባለ 45 ዲግሪ ወይም ባለ 90 ዲግሪ ማጠፊያ ጨምሩበትና ሞክሩ፡፡ ይህን 

ካደጋችሁ ሰይፈኗን  በቀላሉ ለማስነሳት ሚያስችል በቂ የግፊት መጠን ታገኛላችሁ፡፡ የሁለተኛውን ማጠፊያ 

አቅጣጫ ጎወደ ታች/ወደ ጎን ወይም ወደ ላይ የምታመለክት አድርጋችሁ መቀየረም ትችላላችሁ፡፡ እነዚህ ሁሉ 

የተለያዩ ሙከራዎች በሰይፈኗ  ውስጥ ያለውን የጀርባ ግፊት ሊለውጠው ይችላል፡፡ ስለዚህ ጥቂት የተለያዩ 

ሙከራዎችን አድርጉ፡፡ 
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5. አንዳንድ ሰዎቸ ደግሞ በቃጭሏ  ሰይፈን ላይ ተለያዩ ክዳኖችን በመቀያየር እንደተሳካላቸው ይናገራሉ፡፡ አንዳንድ 

ጊዜ ክብ ወይም ጉልላት መሳይ ክዳን የቃጭል  ሰይፈኗን ለማስነሳትና ለማስቆም ሊጠቅም ይችላል፡፡  

ከእነዚህ እርምጃዎች መካከል በአንዱ አልነሳ የምትለውን  ሰይፈን ችግር ማቃለል ትችላላችሁ፡፡ ሆኖም ከእነዚህ መካከል 

የትኛውም አልሠራ ካለ፣ የቧንቧችሁን መጠን መመልከት ያስፈልጋችኋል፡፡ ምናልባት  ሰይፈናችሁ  በውስጧ ለሚያልፈው 

የውሃ መጠን በጣም ትልቅ ሆና ሊሆን ይችላል ስለዚህ የሚስፈልጋችሁ የሰይፈናችሁን መጠን ማሳነስ ነው፡፡ ለአብዛኞቹ 

ሰዎች፣ ከላይ የጠቀስናቸው የመፍትሄ እርምጃዎች ሰይፈናችሁን  ለማስነሳት ጠቅሟቸዋል፡፡ 

አንድ ጊዜ ሰይፈናችሁን ማስነሳት ከቻላችሁ፣ ወደ ሁለተኛው ችግር ለትሸጋገሩ ትችላላችሁ፡፡ 

 

የቃጭል ደወሏ አላቆም ስትል 

ሲፎኗ ሰይፈኗ ከተነሳች በኋላ ሥራዋን ስትጨርስ ሥራዋን እንድታቆም ለማድረግ በርካታ አየር እንድትስብ ማድረግ 

ይገባል፡፡ የኋላ ግፊቱን መጠን በጣም ከጨመርንበት ወይም ውሃው ወደ ጠጠራማ አልጋው በፍጥነት የሚገባ ከሆነ፣  

ሰይፈኗ  በቂ አየር እንድትስብ ለማድረግ በሚችል መጠን ሊያቆማት በሚችል መጠን አየር እንድታስወጣ ማድረግ አዳጋች 

ሊሆን ይችላል፡፡ 

ይህንን በሲፎኗ በሰይፈኗ ወደ ውጪ የማስወጣት ሂደት ውስጥ ልታዩት ትችላላችሁ፡፡ ልትንቀሳቀስ የምትችለው ወደ 

ጠጠራማ አልጋው በሚገባው ውሃ መጠን ነው፡፡ በጠጠራማ አልጋ ውስጥ የሚገኘው ውሃ በቃጭሏ  ሰይፈን ታችኛ ክፍል 

ቀዳዳዎች ውስጥ ይቆያል፡፡ 

በመጀመሪያ ልትፈትሹ የሚገባችሁ  የሰይፈኗን ቀዳዳዎች የደፈነ ጠጠር ወይም ሌላ ነገር በሚዲያ ከለላው ውስጥ መግባት 

አለመግባቱን ይሆናል፡፡ ችግሩ ይህ ከሆነ ያወከውን ነገር ማስወገድና የሚመጣውን ውጤት መመልከት ነው፡፡  

ችግሩ ይህ ካልሆነ ግን የሚከተሉትን መሞከር ትችላላችሁ፡ 

1. በጠጠራማው አልጋ ውስጥ የሚፈስሰውን የውሃ መጠን ቀንሱ፡፡ ይህም ሰይፈኗ  እንድታቆም የሚያስችላትን አየር 

እንድታገኝ ያደርጋታል፡፡ ሆኖም በተቃራኒው ሰይፈኗን እንደገና ማስነሳትአዳጋች ሊሆን ይችላል፡፡ ከዓሳ ገንዳው 

ውስጥ በግፊት የሚወጣው ውሃ አነስተኛ እንዳይሆን የውሃውን ግፊት መጠን ከሚገባው በታች ያልቀነሳችሁት 

መሆኑን አረጋግጡ፡፡ በዓሳ ገንዳው ውስጥ ያለው የውሃ መጠን በአንድ ሰዓት ጊዜ ውስጥ እንደገና የሚዘዋወር 

መሆኑን አስታውሱ፡፡ 

2. በመቀጠልም፣ በሲስተሙ ውስጥ ያለውን የጀርባ ግፊት አቀናነስ ተመልከቱ፡፡ በጠጠራማ አልጋው ስር የሚገኙትን 

የማስወጫ ቧንቧዎች ተመልከቱ፡፡ ባለ 90 ዲግሪ ማጠፊያዋን ማውጣት ወይም ቧንቧውን አጠር ማድረግ 

ትችላላችሁ? በማስወጫ ሲስተሙ ውስጥ የቧንቧው ሥራ ባነሰ መጠን፣ ሰይፈኗ በቀላሉ አየር መድፈቅ 

ትችላለች፡፡  

3. አንዳንድ ሰዎቸ ደግሞ በቃጭሏ ሰይፈን ላይ ተለያዩ ክዳኖችን በመቀያየር እንደተሳካላቸው ይናገራሉ፡፡ አንዳንድ 

ጊዜ ክብ ወይም ጉልላት መሳይ ክዳን የቃጭል ሰይፈኗ ለማስነሳትና ለማስቆም ሊጠቅም ይችላል፡፡ 

4. አንዳንዶቹ ደግሞ በቃጭል  ሰይፈኗ አናትና በቋሚው ቧንቧ መካከል ያለውን ከፍታ በመጨመር እንደተሳካላቸው 

ይናገራሉ፡፡  

5. በቃጭልሰይፈናችሁ  ላይ የአየር ማስተላለፊያ ቱቦ በመጠቀም ማንሳፈፍን መጠቀም ትችላላችሁ፡፡ ይህም በቃጭል  

ሰይፈናችሁ አናት ላይ የሚታሠር የጎማ ቱቦ ሲሆን ከቃጭል ሰይፈኗ በስተውጪ በኩል ይታሰርና  ከሰይፈኗ 



23 

 

ቀዳዳዎች አናት በላይ ተቆርጦ ይቀመጣል፡፡ ይህ የማስተንፈሻ ቱቦ በተገቢው ወቅት ወደ ሰይፈኗ ውስጥ ተጨማሪ 

አየር እንዲሳብ ያደርጋል፡፡ 

ከእነዚህ መካከል የትኛውም አልሠራ ካለ፣ የቧንቧችሁን መጠን መመልከት ያስፈልጋችኋል፡፡ ምናልባት የሚስፈልጋችሁ 

አሁን እየተጠቀማችሁበት ያለውን የቧንቧችሁን መጠን ማሳደግ ሊሆን ይችላል፡፡ 

 

እንዲኖሯችሁ የሚመከሩ ዕቃዎች 

የአኳፖኒክስን ሲስተም ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችሏችሁ የተለያዩ ጥሩ ጥሩ እቃዎች ይኖራሉ፡፡ በዚህ አንቀጽ እነዚህን 

እቃዎች ሰብሰብ አድርገን እናቀርብላችኋለን፡፡ 

የውሃ ገንዳዎች 

የዓሳ ገንዳ ለመሥራት እና ወይም የማሳደጊያ አልጋ ለመገንባት የውሃ ገንዳዎችን መጠቀም ትችላላችሁ፡፡ እነዚህ የውሃ 

ገንዳዎች በኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት ደግሞም በተለያየ መጠን ይገኛሉ፡፡  

ለዚህ ሲስተም አገልግሎት ላይ ልታውሉት የምትችሉት የመጀመሪያ ምርጫ ክብ የውሃ ገንዳ ነው፡፡ ልትጠቀሙባቸው 

የምትችሏቸው የተለያዩ መጠኖች አሉ ሆኖም የሚወሰነው በሲስተማችሁ መጠን ነው፡፡ ወገባቸው ላይ በመቁረጥ 

የታችኛውን ክፍል ለዓሳ ገንዳነት ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ፡፡ የውሃውን ገንዳ የላይኛ ክፍል ውሃ እንዳያሳልፍ አድርጋችሁ 

ከተጠቀማችሁበት፣ ለማሳደጊያ አልጋነት ወይም ሁለተኛ የዓሳ ገንዳ አድርጋችሁ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ፡፡ ሆኖም፣ 

በሌሎች ስፍራዎች ለቧንቧ መግጠሚያነት ያገለግሉ የነበሩ ቀዳዳዎች ሊኖሩት እንደሚችሉ ልብ በሉ፡፡ እነዚህ ቀዳዳዎች 

በሲሊከን ወይንም በክዳን በአግባቡ መደፈናቸውን አረጋግጡ፡፡ 

ሁለተኛ፣ ነጭ፣ ሞላላ/ባለአራት ማዕዘን ቅርፅ ገንዳ ሊኖራችሁ ይችላል፡፡ እነዚህንም እንደ ዓሳ ገንዳነት እና እንደማሳደጊ 

አልጋነት ልትጠቀሙባቸው ትችላላችሁ፡፡ የላይኛውም ሆነ የታችኛው አካላቸው ይብዛም ይነስም ተመሳሳይነት አለው፣ 

ስለዚህ ሲስተማችሁን ከእነዚህ ዓይነት እቃዎች ከገነባችሁ፣ ሲስተማችሁ ሊይዝ የሚችለውን የዓሳ መጠን መገደብ 

ይገባችኋል፡፡ እነዚህም ለቧንቧ መግጠሚያነት የተበሱ ቀዳዳዎች ሊኖሯቸው ስለሚችሉ በትክክል መደፈናቸውን 

አረጋግጡ፡፡ 

 

አይ.ቢ.ሲ. ገንዳዎች 

መካከለኛ ስፋት ያላቸው ኮንቴይነሮች ፈሳሾችን ለማጓጓዝ አገልግሎት ለይ የሚውሉ ከፕላስቲክ የተሠሩና ዙሪቸውን በብረት 

አጥር የታጠሩ ናቸው፡፡ የተለያየ መጠን ያላቸው ሲሆኑ፣ የተለመዱት ግን ከ1000 እስከ 1250 ሊትር የሚይዙት ናቸው፡፡  

እነዚህ ኮንቴነሮች የአኳፖኒክስን ሲስተም ለመዘርጋት ምቹ ናቸው፡፡ ምክንያቱም ውሃ አያፈስሱም፣ ለዓሳ አስጊ ባልሆነ 

ማቴሪያል የተሠሩ ናቸው ዙሪቸው በብረት የታጠረ ነው (ጠንካሮች ናቸው!)፡፡ የማሳደጊያ አልጋችሁን 35 ሳ.ሜ. ስፋት 
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ባለው በላይኛው ክፍል መገንባት የምትችሉ ሲሆን (በአይቢሲ አናት ላይ የሚገኙት የብረት አጥሮች በቀላሉ ተቆርጠው 

ሊወገዱ የሚችሉ ናቸው)፣ የታችኛውን ክፍል ደግሞ ለዓሳ ገንዳነት ተጠቀሙበት፡፡ 

የገለገሉ አይቢሲዎች ረከስ ይላሉ፣ ሆኖም ቀድሞ ምን ተቀምጦባቸው እንደነበር ማረጋገጥ ይኖርባችኋል፡፡ አብዛኛውን ጊዜ 

የሚጓጓዝባቸው በቀላሉ ከውስጣቸው ሊወገዱ የማይችሉ አደገኛ ኬሚካሎች ናቸው፡፡ ስለዚህ የጤናማነታቸው ጉዳይ 

አጠራጣሪ ነው፡፡ ስለዚህ ምን እንደተጓጓዘባቸው ሳታረጋግጡ ያገለገሉ አይቢሲዎችን አትግዙ፡፡ 

አይቢሲዎች በተለያየ ቅርፅ ይመጣሉ፡፡ አንዳንዶቹ በገንዳው ስር ቧንቧዎች አሉባቸው ያም የውሃ ፍሰታችሁን ያውከዋል፡፡ 

ከቻላችሁ፣ የገንዳውን ውስጥ ተመልከቱና ከዲዛይናችሁ ጋር የሚስማማ መሆን አለመሆኑን አረጋግጡ፡፡ በተጨማሪም፣ 

የገንዳው አናት ውሃ እንዳያስወጣ ተደርጎ የተሠራ ላይሆን ይችላል ምክንያቱም በመርክብ በሚጓጓዝበት ወቅት 

የሚታመቀውን አየር ለማስተንፈስ የሚረዱ ማስተንፈሻዎች ሊኖሩት ስለሚችሉ ነው፡፡ በማሳደጊያ አልጋችሁ ውስጥ 

የትኛውንም ጠጠር ከመጨመራችሁ አስቀድሞ፣ ፍሳሽ መኖር አለመኖሩን ፈትሹ፣ ከዚያም ችግር ያለበት አካባ ካለ 

በሲሊከን ድፈኑት፡፡ 

አይቢሲያችሁን ሙሉ በሙሉ ለፀይ የተጋለጠ ስፍራ ላይ ካኖራችሁት ከፀሐይ በሚወጣው ልዕለ ሐምራዊ ጨረር ምክንያት 

ሊሰነጠቅ ይችላል፡፡ ገንዳችሁን ከመሰንጠቅ ለማዳን፣ በቀላሉ ሊጣበቅ እና በቀላሉ ሊላቀቅ የሚችል ነገር በመለጠፍ 

አይቢሲያችሁን በውሃ በማይለቅ የቤት ግድግዳ የውጭ ቀለም ቀቡት፡፡ 

ስዕል 14፡ አይቢሲ ገንዳ ስዕል 15፡ በአይቢኢ ታንክ የተገነባ የአኳፖኒክስ ሲስተም ምሳሌ 

(በተለያዩ ጠጠሮች የተሞላ) 

የማከማቻ በርሜሎች ወይም ድራሞች 

የተሟላ የአኳፖኒክስ ሲስተም በአንድ፣ በሁለት ወይም በሦስት በርሜሎች ሊገነባ ይችላል፡፡ እነዚህን በርሜሎች መጠቀም 

ከፈለጋችሁ፣ በመጨረሻ ላይ በውስጣቸው ምን እንደነበረ ማረጋገጥ ያስፈልጋችኋል፡፡ ለዓሳው መርዛማ ሊሆን የሚችል ነገር 

እንዳልነበረባቸው እርግጠኛ ሁኑ፡፡ የሚመከረው ሰማያዊ ወይም ነጭ የሆኑትን እንድትጠቀሙና ጥቁሮቹን እንድታስወግዱ 

ነው፣ ምክንያቱም ጥቁሮቹ በአብዛኛው የሚቀመጥባቸው መርዛማ የሆነ ኬሚካል ነው፡፡  
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ከእነዚህ በርሜሎች የተሟላ የአኳፖኒክስ ሲስተም ስለመገንባት ተጨማሪ ምንባብ ከፈለጋችሁ (ትራቪስ ሀጌ ከበርሜል 

የተሟላ የአኳፖኒክስ ሲስተም ስለመገንባት የጻፈውን ማኑዋል በኦን ላይን ማግኘት ትችላላችሁ) እነዚህን በርሜሎች 

ማጣሪያ ለመሥራትም ልትጠቀሙባቸው ትችላላችሁ፡፡ 

 

 

 

ስዕል 16፡ ማከማቻ በርሜል  ስዕል 17፡ ባረልፎኒክስ ሲስተም 

ሸክላዎች (ጡቦች) 

ጡቦችን እና ሲሚንቶ ሚዲያ ወይም የዓሳ አልጋ ለመገንባት ልትጠቀሙ ትችላላችሁ፡፡ ከጡብ የተሠራ አልጋ ለመገንባት 

ካቀዳችሁ በአልጋው ላይ ውሃ የማያሳልፍ ሽፋን መለጠፋችሁን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው፡፡ ያን ካረጋችሁ አልጋው ውሃ 

አያፈስስም፡፡ የዚህ ዘዴ ጥቅሞች፡ ግብዓቶቹ በስፋት የሚገኙ መሆናቸው፣ በፈለጋችሁት መተን ትልቅ ወይም ትንሽ 

ልታደርጉ መቻላችሁ ተጠቃሽ ናቸው፡፡ ጎጂ ጎኑ ደግሞ በጣም ጥሩ ልባስ ማግኘት ማስፈለጉ ሲሆን ያ ደግሞ አስቸጋሪና 

ውድ ሊሆን ይችላል፡፡ 

የኩሬ ልባስ እና ጠንካራ ፕላስቲክ (ቫይነል) 
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የሲስተማችሁን አንድ ክፍል ከጡብ ወይም ከሌላ ውሃ ሊያሳልፍ ከሚችል እቃ ከሠራችሁ፣ ለማሳደጊያ አልጋችሁ እና ለዓሳ 

ገንዳችሁ ጠንካራ ሽፋን ያስፈልጋችኋል፡፡ ምናልባት ጠንካራ ጎማ ወይም የፕላስቲክ ሽፋን ማግኘት ሊከብድ ይችል 

ይሆናል፡፡  መሸፈኛችሁ በቀላሉ ሊበሳ የማይችል ጠንካራ ሊሆን ይገባዋል፣ ከተቻለ ከጊዜ ብዛት የማይሰነጠቅ ወይም 

የማያሳልፍ ሊሆን ይገባል፡፡ በአቅራቢያችሁ ከሚገኝ ገበያ የምትገዙትን አንድ ነገር ፈልጉ፡፡ ዘወትር ግን የምትጠቀሙበት 

ሽፋን ለምግብ አስጊ ያልሆነ እና ዓሶችንና አትክልቱን ለሞት የማያጋልጥ ምግባችሁንም የማይመርዝ ሊሆን ይገባዋል፡፡  

እርግጠኛ ካልሆናችሁ፣ መሸፈኛችሁን ጥቂት ችግኝ በማብቀል ሞክሩት (ምዕራፍ 7 ተመልከቱ) ወይም በትንሽ ሰው ሰራሽ 

የዓሳ ማርቢያ ውስጥ ትንሽ መለጠፊያ አድርጉና ጥቂት አሶች አድርጋችሁ ሞክሩ፡፡ 

ለመሸፈኛነት ሌላው አማራጭ ሙት ፕላስቲክ ነው፣ ያም ተመልሶ የተመረተ የቢል ቦርድ ማቴሪያል ይሆናል፡፡ ውሃ 

አያሳልፍም (ሆኖም ስንጥቅና ሽንቁር መኖር አለመኖሩን ማረጋገጥ ይገባል) ደግሞም ከተለያዩ ኩባንያዎች ማግኘት 

ይቻላል፡፡ ያገለገለ ፕላስቲክ ስለሆነ ዘወትር ጤናማነቱ ሊፈተሽ፣ ስንጥቅና ሽንቁር እንደሌለው ሊፈተሽ ይገባልሞ ፡ ደግሞም 

ቀለሙ ከማተሚያው ወገን ማጠበቂያው ደግሞ ከማይታተምበት ወገን አለመሆናቸውን አረጋግጡ፡፡ 

 

ስዕል 19፡ ፖንድላይነር (የኩሬ ልባስ) 
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2.የቧንቧ ሥራ 
በአኳፖኒክስ ሲስተማችሁ ውስጥ፣ ውሃችሁን ለማንቀሳቀስ ፓምፕ፣ ቧንቧ እና ቱቦ ደግሞ ውሃውን በሲስተሙ ውስጥ 

ለማዘዋወር ያስፈልጋችኋል፡፡  

ፓምፕ 

በአኳፖኒክስ ሲስተም ውስጥ የተዋጣለት ፓምፕ ሊሆን የሚችለው የባህርሰርጓጅ ኩሬ ፓምፕ ነው፡፡ እነዚህ ፓምፖች 

በጣም በትንሽ ጉልበት የገንዳውን ውሃ ወደ ማሳደጊያ አልጋዎቹ ያዘዋውሩታል፡፡ ከዓሳ ኩስና ከአትክልቶች ውድቅዳቂ ጋር 

በውሃ ከባቢ ውስጥ እንዲሠሩ ተደርገው ይገነባሉ፡፡ ማግኔቲክ ድራይቭ ፓምፖች ተመራጭ ናቸው ምክንያቱም ሞተሩ 

በራሱ የተሸፈነ ስለሆና ወደ ዓሳው ገንዳ ውስጥ ዘይት ስለማያሳልፍ ነው፡፡ የኩሬ ፓምፖችን በኢትዮጵያ በቀላሉ አይገኙም፣ 

ስለዚህ ወደ እዚህ ማምጣት ያስፈልገናል፡፡ በኢትዮጵያ የምናገኛቸውን የተለመዱ የውሃ ፓምፖች ከመጠቀም ይልቅ የኩሬ 

ፓምፖችን መጠቀም ተመራጭ ነው ምክንያቱም ከፍተኛ የፍሰት መጠን እና ዝቅተኛ ግፊት በአናቱ ላይ ያስገኛልና ነው፡፡ 

ይህም ማለት ከመደበኛው የውሃ ፓምፕ ይልቅ አነስተኛ ጉልበት ስለሚጠይቅ ነው፡፡ ከታች የፍሰትን መጠንና የራስ ግፊትን 

እናብራራለን፡፡  

የግፊት መጠን 

የሲስተሙን ጤናማነት ለመጠበቅ፣ የዓሳው ኩስ ወደ አትክልቱ ንጥረ-ምግብነት የመለወጡ ሂደት ሳይቋረጥ ሊቀጥል 

ይገባል፤፤ ፓምፓችሁ በገንዳችሁ ውስጥ ያለውን ውሃ በአንድ ሰዓት ውስጥ አዘዋውሮ ከጨረሰ መልካም ነው፡፡ ባለ 1000 

ሊትር ገንዳ ካላችሁ፣ በማሳደጊያ አልጋችሁ ከፍታ ልክ በየሰዓቱ ቢያንስ 1000 ሊትር ውሃ የሚገፋ ፓምፕ ያስፈልጋችኋል፡፡  

 

የአናት ግፊት 

የምትፈልጉትን የግፊት መጠን ከወሰናችሁ በኋላ፣ ወደ ገንዳው ለማድረስ ውሃው ምን ያህል “ሊገፋ” እንደሚችል ልትወስኑ 

ይገባል፡፡ ሊገፋ የሚፈለገው የውሃ መተን ባደገ መጠን፣ ፓምፓችሁ በርካታ ውሃ ማግኘት ይፈልጋል፡፡ 

የፓምፖቹ አጠቃቀም መመሪያ፣ የአናቱ ከፍታ እየጨመረ ሲሄድ የፍሰቱ መጠን በጣም የሚቀንስ መሆኑን የሚያሳይ የፍሰት 

ማመልከቻ ሰንጠረዥም አብሮ ያቀርባል፡፡  (በከፍተኛው የጭንቅላቱ ከፍታ ላይ፣ ወደ ቧንቧው ጫፍ የሚወጣ ምንም ውሃ 

አይኖርም፡፡) 
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ስዕል 20፡ የፍሳሽ መጠን/የአናት ግፊት (የአኳፖኒክስ የጓሮ አትክልት) 

ሌላው ከግምት ውስጥ ሊገባ የሚያስፈልገው ነገር፣ ከጊዜ ብዛት የቧንቧዎቻችሁ ውስጠኛ ክፍል በጠጣር ነገሮች እየተሞሉ 

የሚሄዱ መሆናቸው ነው፡፡ የፓምፓችሁን መጠን ስትወስኑ ከግምት ልታስገቡት የሚገባችሁ ሌላኛው የውሃ ፍሰት እንቅፋት 

አንዱ ይህኛው ነው፡፡  

 

ቧንቧ  

በስፋት አገልግሎት ላይ የሚውለው የቧንቧ ጥሬ ዕቃ ፒ.ቪ.ሲ. ነው፡፡ ለምግብ ዕቃዎች አስጊ አይደለም፣ ረጅም ዕድሜ 

አለው፣ ከዝገት የፀዳ ነው፣ በቀላሉ ይቆረጣል እናም አብዛኛውን ጊዜ፣ ርካሽ ነው፡፡ በአብዛኞቹ ስፍራዎች፣ ዝግጁ ሆነው 

የተቀመጡ ተገጣጣሚዎች አሉ፡፡ በቤት ውስጥ የተዘረጉት የመጠጥ ውሃ ቧንቧዎች ከመዳብ የተሠሩ ቢሆንም፣  ለዓሳ 

መርዛማ ስለሆነና ስለሚወደድ መዳብን በፍፁም መጠቀም አይገባም፡፡  

ፒ.ቪ.ሲ. ማገጣጠሚያዎች ተያይዘው ሊገጠሙ ወይም ሊሰካኩ ይችላሉ፡፡ የቧንቧ ተገጣጣሚዎች በወንዴና በሴቴ 

ማገጣጠሚያ አማካይነት ከታች እንደሚከተለው ማገጣጠም ይቻላል፡ 

1. ወንዴ ጥርስ፡ ጥርሶቹ ውጫዊ ናቸው፣ በትልቁ ቧንቧ የውስጥ ጥርስ  ማብቂያ ላይ እንዲገጠም ተደርጎ 

የተሠራ ነው፡፡ 

2. ሴቴ ጥርስ፡ ጥርሶቹ የውስጥ ናቸው፣ የወንዴ ጥርስ ያላቸውን ቧንቧዎች ለመቀበል የተሠሩ ናቸው፡፡ 

3. ወንዴ ተሰኪ፡ ጥርስ የለውም፣ ከፍ በሚል ሴቴ መንሸራተቻ ውስጥ የሚሰካ፡፡ 

4. ሴቴ ተሰኪ፡ ጥርስ የለውም፣ ጠበብ የሚለውን የወንዴ ተሰኪ ለመቀበል የተሠራ፡፡ 
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ስዕል 21፡ የቧንቧ ተገጣጣሚዎች ምሳሌ 

የውስጥ ስፋቱ ባለ 32 ሚ.ሜ. የሆነ ፒ.ቪ.ሲ. በአጠቃላይ ሲስተማችሁ ውስጥ መጠቀም ተመራጭ ነው ምክንያቱም ያለው 

ስፋት በጠጣር ነገሮች ሳይደፈን በቂ የሆነ ውሃ እንዲፈስስ ስለሚያስችል ነው፡፡ ከዚያ ከፍ ያሉ ማለትም ባለ 40 ወይም ባለ 

50 ሚ.ሜ. መጠቀም ይቻላል ከዚያ ያነሰ ግን አትጠቀሙ፡፡  

የሲስተማችሁን ጥገና ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ የተለያዩ የቧንቧ ክፍሎችን በማጣበቂያ አለማያያዝ መልካም ነው፣ 

በተለይ በሲስተማችሁ ውስጥ ልታፀዱ ወይም ልትቀይሩ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ካለ ነገሩ ይበልጥ ይጎላል፡፡ ቧንቧዎቻችሁን 

የምታፀዱበት ተመራጭ መንገድ (አንዳንድ ጊዜ አስፈላጊ ይሆናል) ረዘም ያለ ዘንግ በላዩ ላይ መወልወያ ጠምጥሞ ማፅዳት 

ነው፡፡  

ሁለት ቧንቧዎችን በጥሩ ሁኔታ ማያያዝ ወይም የቧንቧ ማጋጠሚያ ከተጠቀማችሁ በመካካላቸው ማለስለሻ ቅባት (ቫዝሊን) 

መቀባት መልካም ነው፡፡ ማለስለሻ ካልተጠቀማችሁ ጎማው ሊለጠጥ ወይም ሊቆረጥ ይችላል፡፡ 

 

ከቀይ አሸዋችሁና ከተንሳፋፊ አልጋችሁ ጋር ቧንቧዎችን ማያያዝ 

ከቀይ አሸዋችሁና ከተንሳፋፊ አልጋችሁ ጋር ቧንቧ መግጠም ከፈለጋችሁ፣ በአልጋችሁ ላይ፣ እንዲሁም በዓሳ ገንዳችሁ ላይ 

ቀዳዶችን መብሳት ያስፈልጋችኋል፡፡ ቧንቧዎቹ ከቀዳዳው ጋር ውሃ በማያሳልፍ መንገድ መጣበቃቸውን እርግጠኛ ሁኑ፡፡ 

ቧንቧዎቹን ከአልጋችሁ ጋር የምታያይዙባቸው በርካታ መንገዶች አሉ፣ የሚመረጡት መንገዶች ግን (በተለይ ትክክለኛ 

ማቴሪያል ካገኛችሁ)፡- 

1. ሲሊከን፡ የቧንቧዎቹን አፎት በሲሊከን መድፈን ትችላላችሁ፡፡ በፒ.ቪ.ሲውና በተቀረው አካል መካከል በማጣበቅ 

የምትደፍኑበትን አቅም ይፈጥርላችኋል፣ ይህም ሆኖ ግን ውጤታማነቱ እስከዚህም ነው ምክንያቱም ከጊዜ ብዛት 

ሊሰነጠቅ ይችላል ስለዚህ በየጊዜው እንደገና ሊጨመር ያስፈልገዋል፡፡ የተጣበቁትን ነገሮች በቀላሉ ማላቀቅ 
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ስለማይቻል የጥገናው ሥራ ፈታኝ ይሆናል፡፡ ሌላኛው ልትገነዘቡ የሚያስፈልገው ነገር የምትጠቀሙትን የሲሊከን 

ዓይነት መለየት ነው፡፡ አንዳንዶቹ ለዓሳው መርዛማ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡  

 

2. ጨንቅላተ ሰፊ ማገጣጠሚያ (የገንዳ ማያያዣ)፡ አልጋችሁንና የዓሳ ገንዳችሁን ለማያያዝ ተመራጩ መንገድ 

ጭንቅላተ ሰፊ ማገጣጠሚያ መጠቀም ነው፡፡ ይህም የሚመጣው ባለ ሁለት ጥርሳማ ቁራጭ ሆኖ ሲሆን፣ ካስኬት 

እና ውሃ ያለ ፍሳሽ ማሳለፍ የማይችል ቀዳዳ መካከሉ ላይ ይኖረዋል፡፡ የመጀመሪያው ቁራጭ ባለጋስኬት ወንዴ 

ጥርስ ያለው ነው፡፡ ይህ ቁራጭ የሚመጣው ከላይ ይሆንና (ከአልጋው ስር) በአልጋው ውስጥ ባለው ቀዳዳ በኩል 

ያልፋል፡፡ ሌላኛው ቁራጭ ረግሞ ሴቴ ሲሆን ብሎን መሳይ ነው፡፡ ይህኛው ደግሞ ከአልጋው ወይም ከዓሳው 

ታንክ ግርጌ (ውጫዊ አካል) በሚመጣው በመጀመሪያው ቁራጭ በወንዴው ቁራጭ ላይ መጥቶ የሚታሰር 

ይሆናል፡፡ ብሎኑን ካሰራችሁት፣ በማሳደጊያ አልጋው ውስጣዊ አካል ውስጥ የሚገኘውን ካስኬት ይጫንና ፍሳሽ 

እንዳይኖር ይከላከላል፡፡ 

ስዕል 22፡ ጭንቅላተ ሰፊ ማገጣጠሚያ 
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እንደገና፡ ጭንቅላተ ሰፊውን ማገጣጠሚያ በቧንቧችሁ ላይ ከገጠማችሁ በመካከላቸው ቫዝሊን መቀባታችሁን እርግጠኛ 

ሁኑ፡፡ ቫዝሊን ካልተጠቀማችሁ ጎማው የመለጠጥ ወይም የሰንጠቅ አደጋ ሊገጥመው ይችላል፡፡ 
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3.ማሳደጊያ ስብርባሪ 
በአኳፖኒክስ እና በመደበኛው የጓሮ አትክልት አተካከል ዘዴ መካከል ያለው ትልቅ ልዩነት አኳፖኒክስ አፈር የማይጠቀም 

መሆኑ ነው፡፡ በአፈር ፈንታ፣ ውሃና ማሳደጊያ ስብርባሪ፣ ለምሳሌ ቀይ አሸዋ፣ የእሳተ ገሞታ ድንጋይ ትጠቀማላችሁ፡፡ በዚህ 

አንቀጽ ስለማሳደጊያ ስብርባሪዎች አይቀሬ የሆኑነትን እናነሳለን፡፡ 

መጠነ ስፋት 

ባክቴሪያው በአግባቡ ያድግ ዘንድ ጨለማ፣ እርጥበት አዘል  እና በንጥረ-ምግብ የበለፀገ አካባቢ ይፈልጋል፡፡ የምትገነቡት 

ስፍራ መጠኑ በጨመረ ቁጥር፣ ባዮ-ፊልተራችሁ በጣም ጠንካራ ይሆናል፡፡ ስለዚህ ማሳደጊያችሁን ከእሳተ ገሞራ ድንጋይ 

መገንባት ያዋጣል፡፡ ድንጋዮቹ ውሃ የማያሳልፉ ሲሆን ባክቴሪያ ለማሳደግ በቂ የሆነ ስፍራ ይኖራቸዋል፡፡  

ማሳደጊያው (ስብርባሪው) የውሃችሁን የፒ.ኤ.ች መጠን ሊቀይር አይገባውም 

ሲጀመርም ሆነ ከጊዜ በኋላ፣ ማሳደጊያችሁ (ስብርባሪው) የሲስተሙን የፒ.ኤች መጠን ሊቀይር የሚችል ነገር ሊያስወጣ 

አይገባውም ወይም ወደ ሲስተሙ ሌላ ተጨማሪ ንጥረ-ምግብ ሊያክል አይገባውም፡፡ የኖራ ድንጋይ እና እብነበረድ 

አደገኞች ናቸው ምክንያቱም ካላቸው ከፍተኛ የካልሲየም ካርቦኔት መጠን የተነሳ ከፍተኛ የፒ.ኤች. መጠን ሊያመነጩ 

ይችላሉ፡፡ በማሳደጊያው ውስጥ ኖራ መኖር አለመኖሩን ኮምጣጤ በማሳደጊው ውስጥ በመጨመር በቀላሉ መፈተሽ 

ይቻላል፡፡ ድንጋዮቹ ከተኩረፈረፉ (ድምፅ ካሰሙ)፣ ድንጋዮቹ ኖራ አለባቸው ማለት ነው፡፡ የወንዝ ድንጋዮችና የእሳተ-

ገሞራ ድንጋዮች ጠጣር እና ፒ.ኤች. አልባ ናቸው፡፡ 

ማሳደጊያው (ስብርባሪው) የሚበሰብስ ሊሆን አይገባውም 

አፈር፣ የእንጨት ፍቅፋቂ ወይም ሊበሰብስ የሚችል ግብዓት አትጠቀሙ፡፡ ማሰደጊያችሁ የሚበሰብስ ከሆነ፣ ልትቆጣጠሩት 

የማትችሉት የፒ.ኤች. እና የንጥረ-ምግብ መጠን መዋዠቅ ይከሰትባችሁና ነገራችሁን ያዘባርቀዋል፡፡ የመበስበስ ሂደቱም 

አሲድ (የቆዳ ማለስለሻ) በውሃችሁ ውስጥ እንዲፈጠር ያደርግና ወደ ጥቁርነት ይለውጠዋል፡፡  

ማሳደጊያው የተስተካከለ መጠን ሊኖረው ይገባል 

የማሳደጊያ አልጋው በጣም ትልቅም በጣም ትንሽም ሊሆን አይገባውም፣ የተስተካከለ መሆን አለበት፡፡ ከአሸዋ የሚገነባ 

ማሳዲያ ለምሳሌ በጣም ትንሽ ነው፣ ምክንያቱም በጠጣር ኩስ ሊጣበቅ ይችላልና፡፡ በተጨማሪም በጣም ጥቅጥቅ 

ስለሚሆን በአትክልቶቻችሁ ስር አካባቢ በቂ አየርና ውሃ  እንዲዘዋወር አያደርግም፡፡ በጣም ትልቅ የሆኑት የድንጋይ 

ስብርባሪዎች፣ ትልልቅ የእሳተ ገሞራ ድንጋዮች ዓይነቶቹ ሲሆኑ፣ የአትክልቶቹ ስሮች ራሳቸው ሊቋቋሙት የማይችሉትን 

አየር የሚሸከሙ ጉድጓዶች ይኖሯቸዋል፡፡ ስለዚህ ለአኳፖኒክስ የማሳደጊያ ድንጋይ ትክክለኛው መጠን ከ12-18 ሚሊ. ሜ. 

ስፋት ያለው ድንጋይ ነው፡፡ 

በኢትዮጵያ ተመራጭ የሆነው የማሳደጊያ ስብርባሪ 

በኢትዮጵያ ውስጥ ቀይ የእሳተ ገሞራ ድንጋይ በብዛት እስከተገኘ ድረስ፣ ተመራጭ የሚሆነው የማሳደጊያ ድንጋይ እርሱ 

ይሆናል፡፡ ጠጣርና ብዙ ስፍራ ይኖረዋል፡፡ የሚያስፈልጋችሁ በትክክለኛው መጠን የሚጫንና ትክክለኛው መጠን ያላቸውን 

የእሳተ ገሞራ ድንጋይ መምረጥ ነው፡፡ መቼም ሁሉንም በሚለካ መጠን (ከ12-18 ሚሊ.ሜ.) መርጣችሁ ማዘዝ ስለማትችሉ 

ካስመጣችሁ በኋላ መምረጥ ተገቢ ነው፡፡  

ቀይ የእሳተ ገሞራ ድንጋይ ለመምረጣችሁ እርግጠኛ ሁኑ፣ ምክንያም ነጩ (ኖራው) ለሲስተማችሁ ጥሩ አይደለም፡፡ 

የፒ.ኤች. መጠናችሁን ያወድሙታል፡፡ 

ማሳደጊያ ድንጋዩን ማጠብ 
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በሲስተማችሁ ውስጥ የማሳደጊያ ድንጋዩን ከማከማቸታችሁ በፊት፣ የማሳደጊያ ድንጋዩን ማጠብ ጠቃሚ ነው፡፡ ምናልባት 

ቀዩ የእሳተ ገሞራ ድንጋይ ተከማችቶ የነበረው ለዓሳው አደገኛ የሆኑ ብዙ አቧራና ውድቅዳቂ ነገሮች ሊከማቹበት በሚችል 

ሜዳ ላይ ሊሆን ይችላል፡፡ ይህ ከሆነ ድጋዩን ማጠብና ቧንቧችሁ በሂደቱ መካከል ሊደፈን እንዳይችል መከላከል አስፈላጊ 

ነው፡፡  
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4.ዓሳ  
የአኳፖኒክስን ሲስተም ከመዘርጋት ግቦች አንዱ ዓሳ ማርባት ነው! ከአትክልቶች ጋር በመተባበር ጥሩ ምግብ እንድታገኙ 

ያስችሏችኋል፡፡ የአኳፖኒክስን ሲስተም ከመዘርጋታችሁ በፊት ስለ ዓሳ ልታውቁ የሚገባችሁ ብዙ ነገር አለ፡፡ በዚህ ምዕራፍ 

ይህንን እናብራራለን፡፡ 

 

ምን ዓይነት ዓሳ? 

እኛ በምንዘረጋው ሲስተም በዋናነት የምንጠቀመውሉ ቴላፒያ ነው፡፡ በቀላሉ የሚያድጉ ሲሆን፣ ሞቅ ያለ ውሃ ይወዳሉ፣ 

ብዙ ኦክስጂን አይፈልግም፣ ከ9-12 ወራት ባለው ጊዜ ውስጥ ለምርትነት ዝግጁ ይሆናሉ ደግሞም በኢትዮጵያ ውስጥ 

ለምግብነት ያገለግላሉ (ስለዚህ ለዚህ ዓይነቱ ዓሳ ገበያው ሰፊ ነው)፡፡ ስለዚህ በዚህ ምእራፍ በቴላፒያ ላይ እናተኩራለን፡፡ 

(ስለተለያዩ የዓሳ ዝርያዎች ተጨማሪ ማብራሪያ ከፈለጋችሁ አንዳንድ መጻሕፍትን እንድታነብቡ እንመክራለን፣ ስለ ዓሳ 

የሚዘግቡ ድረ-ገፆችም አሉ ስለዚህ እኛን ልታገኙንና መረጃውን ልናቀብላችሁ እንችላለን፣ ተጨማሪ የማሰልጠና 

ጽሑፎችንም እንሰጣችኋለን፡፡ 

 

 

ስዕል 23 ቴላፒያ 

 

1. የዓሳው እፍጋት 

የዓሳው እፍጋት ሊታሰብበት የሚገባ ነገር ነው፡፡ በጣም ብዙ ዓሳ ካላችሁ፣ በጣም ብዙ ኩስ ስለሚኖር ኩሱን ሁሉ 

ለማጣራት አዳጋች ይሆናል፡፡ በውሃው ውስጥ ብዙ አሞኒያ ካለ ዓሳው ሊሞት ይችላል፡፡  

በጣም ጥቂት ዓሳ ካላችሁ፣ ኩሱ ትንሽ ይሆናል፣ ስለዚህም ለአትክልቶቻችሁ በቂ ማዳበሪያ አይኖርም በመሆኑም 

በጥሩ ሁኔታ ሊያድጉ አይችሉም፡፡ 

ስለዚህ በገንዳችሁ ውስጥ በቂ መጠን ያለው የዓሳ እፍጋት ሊኖር ይገባል፡፡ 

በዓሳ እፍጋታችሁ ላይ ተፅዕኖ የሚያሳድረው ሌላ ነገር ዓሳ የምታመርቱበት ቀነ ገደብ ነው፡፡ መደበኛ ምርት 

የምትፈልጉ ከሆነ፣ በዓሳ ገንዳችሁ ውስጥ የተለያዩ መጠንና እድሜ ያላቸው ዓሶች ያስፈልጓችኋል፡፡  
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የአኳፖኒክስ ማኅበረሰብ ስለ ዓሳ እፍጋት ያዘጋጁት መመሪያ አላቸው፡፡ ገንዳችሁ የሚይዘውን መጠን በዓሶቹ ቁጥር 

መገመተ ትችላላችሁ በማለት ይናገራል፡፡ መመሪያው የሚያዝዘው ሲስተሙን ስትዘረጉ ለ20 ሊትር ውሃ አንድ ዓሳ 

እንዲኖራችሁ ነው፡፡ ጀማሮው ላይ፣ ባዮ-ፊልተሩ በሚገባው መጠን ዝግጁ አይሆንም፣ እያደገ ሲሄድ ግን፣ በማሳደጊያ 

አልጋችሁ ውስጥ የሚገኘው የበለፀገ ምግብ አመንጪ ባክቴሪያ በሚገባው መጠን ሲያድግ ከበርካታ ኩስ ጋር ይጋጠማል፣ 

ስለዚህም አትክልቶችን በርከት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው፡፡ አብረው ማደጋቸው አስፈላጊ ነው፡፡ ሲስተማችሁ 

በሙላት ሲጎለብት፣ የዓሳችሁን መጠን በአንድ ኪዩቢክ ሜትር 30 ዓሶች ወደ ማምረት ልታሳድጉት ትችላላችሁ፡፡  

 

የሙቀት መጠን 

ጤናማ ዓሳ ለማምረት የውሃው የሙቀት መጠን ወሳኝ ነው፡፡ የተለያዩ ዓሶች የተለያየ የሙቀት መጠን ይፈልጋሉ፣ ይህም 

በተፈጠሩበት ከባቢአየር የሚመሠረት ነው፡፡ ቴላፒያ በአፍሪካ የውሃ ሐይቆች ውስጥ ይመረታሉ፣ ስለዚህም በሞቃታማ 

ውሃ ውስጥ መኖርን ተለማምደዋል (ያም 16 ዲግሪ ሴልሲየስ ይሆናል)፡፡ በሰሜናዊው እስያና በአውሮፓ የሚገኙ ሌሎች 

የዓሳ ዝርያዎች ትሮትን የመሳሰሉት፣ ቀዝቃዛ ውሃ ይፈልጋሉ (ይህም ከ 13 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች)፡፡ 

በገንዳችሁ ውስጥ የሚገኘው የውሃ ሙቀት ከአካባቢው ሙቀት ጋር የሚያገናኘው ብዙ ነገር አለ፡፡ ገንዳው ቀጥታ የፀሐይ 

ሙቀት ሚያገኘው ወይም በግሪን ሃውስ ውስጥ ከተተከለ፣ በጥላ ውስጥ ከሚገኘው ይበልጥ ይሞቃል፡፡ ስለዚህ በኢትዮጵያ 

ሊኖር የሚችለው ችግር ውሃው በጣም ሊሞቅ የሚችል መሆኑ ነው፡፡ የገንዳውን ከፍተኛ ሙቀት ለመከላከል አንዱ ዘዴ 

ባለ ግማሽ በርሜል ገንዳውን በመሬት ውስጥ መቅበር ነው (ጉድጓድ ቆፍሮ ገንዳውን በውስጡ ማስቀመጥ)፡፡ ልጆች 

በድንገት በጉደጓድ ውስጥ እንዳይወድቁ ገንዳውን ከመጫወቻ ሜዳ ማራቃችንን ማረጋገጥ ይገባናል፡፡ 

 አብዛኞቹ ዓሶች በተለያዩ የሙቀት መጠኖች ውስጥ መኖር ይችላሉ፡፡ ሆኖም ሙቀቱ በ24 ሰዓታት ውስጥ ከ2 ዲግሪ 

ሴልሲየስ በላይ ከሆነ፣ ይጨነቃሉ፡፡ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ የአየር መዋዠቅ ከገጠመ፣ በቶሎ ምግብ ማቅረባችሁን 

ማቋረጥ ይገባል፡፡ አብዛኞቹ ዓሶች ከአየር ሙቀት መዋዠቅ ጋር በተያያዘ በሚመጡ የሆድ ዕቃ ባክቴሪያዎች ምክንያት 

ይሞታሉ፡፡ 

 

ኦክስጂን 

ዓሳ ያለ ኦክስጂን አይኖርም፡፡ የተለያዩ ዓሶች ለመኖር የተለያየ መጠን ያለው ኦክስጂን ይጠቀማሉ፡፡ ቴላፒያዎች ከኩሬዎች፣ 

ከሀይቆች እና ከረግረጋማ ስፍራዎች የሚገኙ ሲሆን፣ በጣም አነስተኛ መጠን ያለው ኦክስጂን እና መለስተኛ የውሃ ጥራት 

በቂያቸው ነው፡፡ ሆኖም ሁሉም የዓሳ ዝርያዎች ከፍተኛ መጠን ያለው ኦክስጂን ያለበት አካባቢ ይመቻቸዋል፡፡ ስለ ውሃ 

በምንመለከተው ምዕራፍ ውስጥ፣ በውሃው ውስጥ ኦክስጂን እንዴት መጨመር እንደምንችል እናመለክታለን፡፡ 

 

ምግብ 

የምንመግበው የምግብ ጥራት ለዓሳው እድገት ወሳኝነት አለው፡፡ ዓሶቹ ጥሩ ምግብ ከተመገቡ፣ በጥሩ ሁኔታ ያድጋሉ፡፡ 

በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሸጥ ምግብ ማግኘት አዳጋች በመሆኑ በቤት ውስጥ የተመረተ ምግብ እንጠቀማለን፡፡ የዓሳው 

የአሠራር መመሪያ በስልጠናው ላይ ይሰጣል፡፡ 

ዓሶች ሕይወት የመገንባት ሂደታቸው የሚጣጣመው ከሚያገኙት የምግብ መጠን ጋር ነው፡፡ ይህም ማለት ዓሶቻችሁ 

በፍጥነት እንዲያድጉ ከፈለጋችሁ፣ ደጋግማችሁ መመገብ ይገባችኋል፡፡ ትልልቅ ዓሶቻችሁን በየቀኑ ልትመግቡ የሚገባችሁ 

የጠቅላላ ክብደታቸውን 1 ፐርሰንት ያህል ነው፡፡ ያልበሰለው ዓሳ ግን የክብደታቸውን 7 ፐርሰንት ያህል ሊመገብ ይገባል፡፡ 
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ከመጠን በላይ ዓሳ ካላችሁ ወይም ሌላ ችግር ከገጠማችሁ ጥንቃቄ አድርጉ፡፡ አስፈላጊ ከሆነ አነስ አድርጋችሁ መግቧቸው፡፡  

ዓሳችሁን ለመመገብ ተመራጩ መመሪያ በየአምስት ደቂቃው መመገብ የቻሉትን ያህል ይሁን፡፡ ከአምስት ደቂቃ በኋላ፣ 

ትራፊውን ምግብ ከገንዳው ውስጥ በማጣሪያ መረብ አስወግዱ፡፡ 

ዓሳው መመገቡን ካቋረጠ ምናልባት በሲስተሙ ውስጥ ችግር ሊኖር ይችላል፡፡ በርካታ ምክንያት ሊኖር ይችላል፣ ሆኖም 

ቢያንስ የሙቀት መጠናችሁን፣ ፒ.ኤችን ወ.ዘ.ተ. አጣሩ፡፡ 

ዓሶች ደመ-ቀዝቃዛ እንስሳት ናቸው፣ ማለትም የሚኖሩበትን ውሃ የሙቀት መጠን ይወስዳሉ ማለት ነው፡፡ ዓሶች 

የሰውነታቸውን ሙቀት ለማስተካከል ብዙ ጉልበት አያባክኑም (የውሃው ሙቀት ይህንን ካደረገላቸው)፣ ስለዚህ፣ ብዙ 

ከምግብ የሚገኝ ኃይል አያስፈልጋቸውም፣ ሰውነታቸውን ለማሳደግ የሚጠቀሙበትን ያንኑ ይጠቀሙበታል፡፡ ይህም ማለት 

ዓሳው የ 1.5 የምግብ ምጣኔ ስሌትን ይከተላል ማለት ነው (የተበላው የምግብ መጠን ለተገኘው የሰውነት ክብደት 

ይካፈላል) ይህም ለደመ-ሙቅ ከብት 7 ከሚያስፈልገው ጋር ማነፃፀር ይቻላል፡፡ በቀላል አገላለፅ፣ ዓሳ ክብደት ለመጨመር 

ብዙ መመገብ አያስፈልገውም ማለት ነው፡፡ ዓሳን ማርባት ከሌሎች ከብቶች ይልቅ ፕሮቲንን በጥሩ ሁኔታ  ለማግኘት 

ተመራጭ ነው፡፡ 

 

በሽታዎች 

ጤናው የታወከ ዓሳ ለሌሎቹ ዓሶች ጤና አደገኛ ነው፣ ምናልባትም የውሃውን ጥራትም ሊያጓድል ይችላል፡፡ ስለዚህ 

የታመመ ዓሳ ከሌሎቹ ተለይቶ ሊቀመጥና ከአኳፖኒክስ ሲስተሙ ጋር ንክኪ በሌለው ገንዳ ውስጥ ሊቀመጥ ይገባዋል፡፡ 

ዓሳው ከሌሎቹ ለየት ካለ፣ ምናልባት ውጫዊ ችግር ሊሆን ይችላል (ዓሳው በውጫዊው የአየር ለውጥ ምክንያት ታውኮ 

ሊሆን ይችላል) ወይም ውስጣዊ ችግርም ሊሆን ይችላል (በሽታ፣ የውስጥ ተውሳክ፣ ወይም የባክቴሪያ ቀውስ ሊሆን 

ይችላል)፡፡ የአኳፖኒክስ ሲስተም ፋና ወጊዎች የሆኑት ማትና ሻኒዳ ኸርበርት ስለ መሠረታዊ የዓሳ ጤና የሚከተለውን ምክር 

ይለግሱናል፡ 

የባክቴሪያ ቀውስ ሊፈጠር የሚችለው ጫና ወይም የከባቢ አየር ለውጥ ሲከሰት ነው፡፡ በርካታ ዓሶች በአካላቸው ላይ 

ወይም ውስጥ ህመምን የሚቋቋሙ ቅመሞች አሏቸው፣ እነዚያ ግን በጫና ውስጥ እስካልወደቁና ጫናውም አቅማቸውን 

በማዳከም በሽታ የመቋቋም አቅማቸውን እስካላደከመው ድረስ ምልክት አይሰጡም፡ ጫናው ሲበዛ ግን የባክቴሪው ቀውስ 

ችግር ፈጣሪ መሆን ይጀምራል፡፡ ብዙ ዓሶች ሳይጠቁባችሁ  በፊት የምታደርጉት ምርመራ ጫናውን የፈጠረባቸውን 

ምክንያት ለማወቅና ብዙዎችን ከሞት ለመታደግ ያስችላችኋል፡፡ የባክቴሪያ ቀውሱ እንዲቀጭ ለማድረግ በሚስችል ለዓሳው 

ምቹ ከባቢ አየርን በመመስረት መከላከል ተመራጭ መድኃኒት ነው፡፡  

በንፁህ ውሃ ዓሳ ላይ የፈንገስ ምልክት የሚታየው በአካላቸውና በስንጥባቸው ላይ ነጫጭ ብናኞች ሲወጡ ነው፡፡ የፈንገስ 
ቀውስ በጥቅሉ ሊከሰት የሚችለው አካላዊ ጉዳት ሲደርስበትና ዓሳው ቀድሞውኑ በሌላ ህመም የተዳከመ ከሆነ ነው፡፡ 
ጫናም ዓሳውን ያዳክመዋል ስለዚህም ለፈንገስ ጥቃት የተጋለጠ ያደርገዋል፡፡ የፈንገስ ጥቃት ማከም የሚቻለው ዓሳው 
የሚኖርበትን ውሃ በማከም ሲሆን፣ ውሃውንም ዓሳውንም በተመሳሳይ ወቅት በተሳካ ሁኔታ ማከም ይቻላል፡፡ በፀረፈንገስ 
የታከመውን ውሃ በአኳፖኒክስ ሲስተም ውስጥ ወደሚገኙት አትክልቶች መግፋት አይገባም፡፡  

ለየት ያለ ስፔሻላይዝድ ዘዴ ካልተጠቀማችሁ ጥገኛ ነፍሳትን ማግኘት አዳጋች ነው፣ ጥገኛ ነፍሳቱ በተሸከማቸው ዓሳ ላይ 
የሚያሳድሩት ተፅዕኖ ጥቂት ወይም ምንም ነው፡፡ የአውሬነት ባህርይ ያላቸው ዓሶች ጥገኛ ነፍሳት ተሸካሚ ናቸው፣ ስለዚህ 
የአውሬነት ባህርይ ያላቸውን ዓሶች ማጥመድና በዓሳ ገንዳ ውስጥ ማስቀመጥ አይመከርም፡፡ ጥገኛ ነፍሳትን የተሸከመ ዓሳ 
በጫና ወቅት ጥገኛ ነፍሳትን የመቋቋም አቅሙ ደካማ ነው፣ ጤናውም የታወከ ይሆናል፣ የዓሳውም ጥቅም ይቀንሳል 

ደግሞም ለሌሎች ጥገኛ ነፍሳት ወይም ለፈንገስ ጥቃት የተጋለጠ ይሆናል፡፡ (www.aquaponics.com.au) 

http://www.aquaponics.com.au/
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ጥገኛ ነፍሳትን የመግደያ አንዱ መንገድ መናጥ ነው፡፡ ዓሶቹ ወደ ዓሳ ገንዳው ውስጥ ከመጨመራቸው አስቀድሞ 
በጨውማ ውሃ ውስጥ ከትቶ ለ10 ደቂቃዎች ማቆየትና ወደ ዓሳ ገንዳው ውስጥ መመለስ ጥሩ ነው፡፡ ይህ ህክምና 

በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ለጥቂት ጊዜያት ከተደጋገመ ጥገኛ ነፍሳቱ ሊሞቱ ይገባል፣ ምክንያቱም ከጨውማ ውሃው 

ወደ ንፁሁ ውሃ ሲዛወሩ የሚገጥማቸውን ድንገተኛ ነውጥ (ንዝረት) ሊቋቋሙ አይችሉም፡፡ ወጣት ዓሳ ይህንን 

ሊቋቋም የሚችለው ለአጭር ጊዜ ብቻ ነው፡፡ 

ዓሳው ከአካባቢው ለየት ባለ መንገድ ባህርዩ ከተለዋወጠ በሚከተሉት ዝርዝሮች ሊመረመር ይገባዋል፡ 

1. የውሃ ሙቀት 

2. ነፋሻ አየር 

• ንፁህ ፓምፕ 

• ንፁህ ማናፈሻ 

3. የማጣሪያ ሲስተም 

• ንፁህ ማጣሪያ  

• ንፁህ ቧንቧ 

4. የውሃ መክፈቻ 

• ናይትራይት ሌቭል 

• ናይትሬት ሌቭል 

• ፒ.ኤች. እሴት (ፒ.ኤችን ማስተካከል ወይም ውሃውን ማደስ (ከፍተኛው መጠን አንድ ሦስተኛ 
ይሆናል)) 

5. የውሃ ንፅህና 

• የዓሳውን ገንዳ ማፅዳት 

• አመጋገብን መቀነስ 

ውጪያዊ ተፅዕኖ ፈጣሪ የሆኑት ነገሮች በትክክለኛው መጠን ላይ ከሆኑ፣ ዓሳው የህመም ምልክቶች ይኖሩበት እንደሆነ 

አስተውሉ (የምርመራ ሰንጠረዡን በ http://fins.actwin.com/articles/disease/chart1.php ላይ ታገኙታላችሁ)፡፡ 

http://fins.actwin.com/articles/disease/chart1.php
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5. ውሃ 
ለአኳፖኒክስ ሲስተም ውሃ ወሳኝ ነው፡፡ ውሃ በጣም ወሳኝ ነው ምክንያቱም የውሃው መኖሪያ ነውና፡፡ ያለ ውሃ፣ ዓሳ 

የሚባል ነገር የለም፡፡ በተጨማሪም፣ ውሃ ለአትክልቶችም በጣም ወሳኝ ነው፣ ምክንያቱም እነርሱም ለማደግና ጤናማ 

ለመሆን ብዙ ውሃ ያስፈልጋቸዋል፡፡ የሚያስፈልጋችሁ ግን ውሃ ብቻ አይደለም፡፡ ውሃ ለዓሳውም ሆነ ለአትክልቱ ምቹና 

የማያሰጋ ይሆን ዘንድ ከግምት ውስጥ ሊገቡ የሚያስፈልጋቸው በርካታ ነገሮች አሉ፡፡ በዚህ ምእራፍ እነዚህን መመዘኛዎች 

እናመለክታለን፡፡ 

 

የውሃው ንፅህና 

የሚመረጠው በተቻለ መጠን ንፁህ ውሃ ማግኘት ነው፡፡ ይህም ማለት ከፒ.ኤች. የፀዳ እና ምንም ዓይነት ክሎሪን ወይም 

ክሎራሚንስ የሌለበት ሊሆን ይገባል፣ በብዙ አገሮች ይህንን ማግኘት አዳጋች መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው፡፡ 

በኢትዮጵያ፣ አብዛኛውን ጊዜ የቧንቧ ውሃ ክሎሪን ወይም ክሎራሚን አለበት፡፡ በአካባቢያችሁ ውሃ የሚያከፋፍለውን 

ድርጅት የምታውቁ ከሆነ በውሃው ውስጥ ምን እንደሚገኝበት ጠይቁ፡፡ 

ከውሃ ውስጥ ክሎሪንንና ክሎራሚንን ማስወጣት የሚቻልበት ጥቂት መፍትሄ አለ፡፡ 

ክሎሪኑን ማስወገድ 

ከውሃ ውስጥ ክሎሪንን ማስወገድ ቀለል የሚል ተግባር ነው፡፡ የቆሻሻ መስወገጃ ገንዳችሁን በውሃ ሙሉት (ዓሳ ወይም 

አትክልት ባለበት ገንዳ ውስጥ በቀጥታ አትጨምሩ)፣ ከዚያም ውሃው ወደ ሲስተሙ በግፊት ይግባ፣ ክሎሪኑ በጥቂት ቀናት 

ውስጥ ይተንናል፡፡ ወይም ደግሞ በሌላ የተለየ ገንዳ ውሃ ሙሉና አስቀምጡና በዚያ ለጥቂት ቀናት እንዲቀመጥ አድርጉ፣ 

ከዚያም ወደ ሲስተሙ ጨምሩት፣ ግን አየር በመጨመርና ውሃውን በማንቀሳቀስ፣ ክሎሪኑ በፍጥነት ይተንናል፡፡ 

ክሎራሚኑን ማስወገድ 

ክሎራሚኑን የማስወገዱ ሂደት ክሎሪኑን ከማስወገድ ይልቅ አስቸጋሪ ነው፡፡ እንደ አለመታደል ሆኖ ክሎራሚን ውሃውን 

በማዘዋወር ብቻ አይወገድም፡፡ ልትጠቀሙባቸው የምትቸሉባቸው ሁለት ምርጫዎች አሉ፡ ዩቪ-ፊልተር (ለማግኘት 

አስቸጋሪ ነው) ወይም የቫይታሚን ሲ እንክብሎች (ለማግኘት ቀላል ነው)፡፡ የቫይታሚን ሲ እንክብሉ ክሎራሚኑን ከውሃው 

ውስጥ ያስወግደዋል፡፡ በቀላሉ ከመገኘቱ ባሻገር፣ የቫይታሚን ሲ እንክብል ሌላው ጥቅም ዓሶቹ ጤናማ ሆነው እንዲዘልቁ 

የሚያስችላቸውን ተጨማሪ ቫይታሚን የሚያስገኝላቸው መሆኑ ነው፡፡  

ንፁህ ውሃ መጠቀም - ዝናብ ወይም የምንጭ ውሃ 

ውሃ ልታገኙ የምትችሉበት ሌላው አማራጭ የዝናብ ውሃ ነው፡፡ አብዛኛውን ጊዜ፣ የዝናብ ውሃ ንፁህና ለአጠቃቀም ምቹ 

የሆነ ነው፡፡ ሆኖም በአንዳንድ ስፍራዎች የዝናብም ውሃ አሲድነት ይገጥመዋል፡፡ ስለዚህ ውሃውን ጥቅም ላይ ከማዋላችሁ 

አስቀድሞ መመርመር ያስፈልጋል፡፡ 

ሌላኛው ውሃ ሊገኝ የሚችልበት መንገድ ምንጭ (ጉድጓድ) ነው፡፡ በኢትዮጵያ አብዛኛ ክልሎች፣ በጣም የሚዋጣው ዓይነት 

የውሃ ማግኛ መንገድ ነው፡፡ የጉድጓድ ውሃ ጥሩና ንፁህ ውሃ ቢሆንም፣ ጥቅም ላይ ከመዋሉ አስቀድሞ ሊፈተሽ ይገባዋል፡፡ 

አብዛኞቹ የጉደጓድ ውሃዎች የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠናቸው ከፍተኛ ነው፡፡ ካርቦንዳይኦክሳይድን የማስወገጃ ተመራጭ 

መንገድ አገልግሎት ላይ ከማዋላችን በፊት ውሃውን ለጥቂት ቀናት ማናፈስ ነው፡፡ ካርቦንዳይኦክሳይድ ውሃውን በማናፈስ 

ይተንናል፡፡ 
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ፒ.ኤች. 

ውሃን አስመልክቶ ሌላኛው ሊሟላ የሚገባው ነገር የፒ.ኤች. መጠኑ ነው፡፡ የፒ.ኤች. መጠኑ የውሁዱን መጠን  ከ0 እስከ 14 

በሚደርስ ልኬት አሲድነቱን ወይም የአልካሊን መጠኑን (ወይም መሠረታዊ ተፈጥሮውን) ይለካል፡፡ ይህም የፒ.ኤች መጠኑ 

መነሻ ሆኖ ማለት ነው፡፡ የንፁህ ውሃ የፒ.ኤች. መጠኑ 7 ሲሆን፣ ከ 7 የሚያንሰው ግን አሲድማ ሲሆን ከ 7 በላይ ደግሞ 

ቤዚክ ይሆናል፡፡ ስሌቱ ሎጋሪዝማዊ ሲሆን፣ ይህም ማለት እያንዳንዱ ዩኒት ያለው አሲድነት ወይም አልካሊንነት 10 እጥፍ 

በመብለጥ ወይም በማነስ ይሆናል ማለት ነው፡፡ ስለዚህ፣ 6 ከ7 ይልቅ 10 እጥፍ አሲድማ ሲሆን፣ 5 ደግሞ 100 እጥፍ ከ7 

ይልቅ አሲድማ ነው፡፡ 8 ደግሞ ከ6 ይልቅ 100 እጥፍ ቤዚክ ነው፡፡ ስለዚህ የፒ.ኤች. መጠኑ በትንሽ ቁጥር ልዩነት ሲያመጣ 

የአሲድ መጠኑ እጅግ ከፍተኛ ይሆናል፡፡ 

ዓሳና አትክልቶች በሕይወት ሊኖሩ የሚችሉበት በጣም ውሱን የፒ.ኤች. መጠን አላቸው፡፡ በሲስተሙ ውስጥ  አራት 

ሕያዋን ፍጡራን (ዓሳ፣ አትክልት፣ ትሎች እና ባክቴሪያ) አስካሉ ድረስ፣ የፒ.ኤች. መጠኑ ለአራቱም የሚስማማ መሆን 

አለበት፡፡ ምቹ በሆነው ሁኔታ ውስጥ የሚከተሉት የፒ.ኤች. መጠኖች ይመከራሉ፡፡ 

  

 

 

 

 

 

ከላይ የተገለፁት ቁጥሮች በሚያመለክቱት መሠረት፣ የፒ.ኤች. መጠናችሁን ዘወትር በምትመርጡዋቸው ዓሶችና አትክልቶች 

ዓይነት የፒ.ኤች. መጠኑን መፈተሽ ይገባችኋል፡፡ 

የፒ.ኤች. መጠናችሁን ቢያንስ በሳምንት አንድ ጊዜ መፈተሸ ይገባል፣ ሂደቱን በምትጀምሩበት ወቅት፣ ደጋግሞ ፍተሻውን 

ማካሄድ ተመራጭ ነው፡፡ እንደገለፅነው፣ ጥቂት የፒ.ኤች. መጠን ልዩነት በኤኮ ሲስተማችሁ ውስጥ ከፍተኛ ተፅዕኖ 

ይፈጥራል፡፡  

በመጀመሪያዎቹ ጥቂት ወራት፣ የባክቴሪያ ወረራ ለመመስረት ስትጀምሩ (ይህ ሂደት በዘልማድ ዝውውር ተብሎ ይጠራል)፣ 

በሲስማችሁ ውስጥ ውሃ የምትጨምሩ በተለይም የቧንቧ ውሃ ስትጠቀሙ፣ ከ7.0 በላይ ስለሚሆን የፒ.ኤች. መጠናችሁ ከፍ 

ይላል፡፡ ሲስተሙ ለጥቂት ጊዜ ሲንቀሳቀስ፣ ይበልጥ የተረጋጋ ይሆናል፣ ያም ሆኖ ግን አንዳንድ አስጊ ነገሮች አሉ፡፡ 

በሚቀጥሉት ጥቂት አንቀፆች እነዚህን አስጊ ነገሮች እንዘረዝራለን፣ ለችግሮቹ መፍትሄም እንጠቁማለን፡፡ 

 

የፒ.ኤች. መቀነስ 

ፒ.ኤቻችሁ የሚቀንስባቸው በርካታ ምክንያቶች ይኖራሉ፡ 

1. 90 በመቶ የሚሆነውን ያህል፣ ፒ.ኤች. ዝቅ የሚልበት ጉዳይ አሞኒያ ወደ ናይትሬትነት ከሚለወጥበት 

የናይትሪፊኬሽን ሂደት ጋር ይያያዛል፡፡ ያም በርካታ የሃይድሮጂን አዮኖችን በማመንጨት ውሃውን አሲድማ 

ያደርገዋል፡፡  

ዓሳ 6.5-8.0 

አትክልቶች 5.0-7.0 

ባክቴሪያ እና ቀይ ትሎች 6.0-8.0 

ምቹ የፒ.ኤች. መጠን 6.8-7.0 
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2. ሌላኛው ምክንያት ከዝውውር በኋላ የሚከሰት ሲሆን፣ በዚህም የፒ.ኤች. መጠኑ ዝቅ የሚለው በሲስተማችሁ 

ውስጥ በሚካሄደው ተፈጥሮአዊ የስነ-ሕይወት እንቅስቃሴ ሊሆን ይችላል፡፡  ሁሉም ሕይወት ያላቸው 

ፍጡራን በአተነፋፈስና በፎቶሲንተሲስ ወቅት ኦክስጂንን ይስባሉ ካርቦንዳይኦክሳይድን ያስወጣሉ፡፡ 

የፒ.ኤች. መጠናችሁ ከ6.6 በታች ዝቅ ካለ፡ 

ሀ.   ፖታሺየም ካርቦኔት በመጨመር የፒ.ኤቻችሁን መጠን ከፍ ማድረግ ይገባል፡፡ ይህም አንዳንድ ጊዜ በሃድሮፎኒክስ 

መጋዘኖች ውስጥ ይገኛል፡፡ በኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት የተስፋፋ ስላልሆነ፣ ፖታሺየም ካርቦኔትን ራሳችሁ ማዘጋጀት 

ትችላላችሁ፡፡ በዕዝሉ ውስጥ፣ ፖታሺየም ካርቦኔትን እንዴት ማዘጋጀት እንደምትችሉ ከኧርዘንግሩፕ የተቀነጨበ 

ጽሑፍ ታገኛላችሁ፡፡ ለአሁኑ ከታች ያለውን ተመልከቱ፡፡ 

ለ. የእንቁላል ቅርፊት፣ የቀንድ አውጣ ቅርፊት ወይም ሌሎች ቅርፊቶችን የመሳሰሉ ተፈጥሮአዊ ግብዓቶችን መጠቀም 

ትችላላችሁ፡፡ እነዚህን ግባቶች ስትጠቀሙ ጠንቃቃ መሆን ይገባችኋል ምክንያቱም ለመሟሟትና ካርቦኔቱን ለመልቀቅ 

ረጅም ጊዜ ይወስዳሉ፡፡ ስለዚህ የፒ.ኤች. ለውጡን ፈጥናችሁ ማየት ስለማትችሉ ዝም ብላችሁ መጨመራችሁን 

ልትገፉበት ትፈተናላችሁ፡፡ ነገር ግን ሳታስቡት የፒ.ኤች. መጠናችሁ በድንገት ይጨምርና ሲስተማችሁ ይጨናነቃል፡፡ 

እነዚህን ተፈጥሮአዊ ግብዓቶች የምትጠቀሙ ከሆነ፣ ውሃውን ቢያንስ አንድ ጊዜ መርምሩ፣ ደግሞም 

የተጠቀማችሁበትን ግብዓት በናይለን ከረጢት ውስጥ አስቀምጡት ያነን ጊዜ ፈጥናችሁ ማስወገድ ትችላላችሁ 

DIY Potassium Carbonate 

የምንፈልገው 5 ሊትር ያህል ፖታሺየም ካርቦኔት ማዘጋጀት ነው እንበል፡፡ በእያንዳንዱ ሂደት ውስጥ ውሃውን 
በአግባቡ ሳናጣራ እንዲያው በማሞቅና በማቀዝቀዝ ብቻ የምንፈልገውን ውጤት ልናገኝ አንችልም፡፡ ስለዚህ 
በዱቄቱ እንጠቀምም ማለት ነው፣ ያን ካደረግን ቆሻሻውን ለማስወገድ ብዙ ጉልበት እናጠፋለን ስለዚህ በውሃ 
ውስጥ መጨመርን ከግምት ውስጥ ማስገባት ይገባናል፡፡ ስለዚህ ረጠብ ያለ ውሁድ ለአገልግሎት ዝግጁ ማድረግ 
ይገባናል፡፡ 

1. ከምድጃዎቻችን አመድ ልንወስድ ወይም እንጨት ወይም አትክልቶችን ልናነድድና ሙከራችንን 
ልናከናውን ይገባናል፡፡ ምርጫውን ለእናንተ እንተወዋለን፡፡ የሚያስፈልጋችሁ ግን 5ኪ.ግ. ያህል አመድ 
ብቻ ነው፡፡ 

2. አመዱን በባለ 20 ሊትር ውሃ ውስጥ ክተቱት፡፡ የዝናብ ውሃ መጠቀም ተመራጭ ነው ምክንያቱም 
የቧንቧ ውሃ አታጋይ የሆኑ በርካታ ግሳንግሶችን ይዞ ስለሚመጣ ነው፡፡ ግዴታ ከሆነባችሁ የዓሳ 
ውሃችሁን ተጠቀሙ፡፡ 

3. በቀኑ ክፍለ ጊዜ ለጥቂት በቂ ጊዜያት ውሃውን አነቃንቁት፣ በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ግን ረግቶ ይደር፡፡ 
4. ማለዳ ላይ ከሰል እና የካርቦን ካርቦኔት ውሁድ (ያልሟሟ)፣ ቆሻሻ፣ ሲሊካ እና ሌሎች የማይሟሙ 

ነገሮችን ለእናንተ ግን ምንም ጥቅም የማይሰጡ ነገሮችን ተንሳፍፈው ታገኛላችሁ፡፡ 
5. ቀስ ብላችሁ በማጥለል ከሰሉን እፈሱት ወይም ከስር ያለውን ዝቃጭ በማይበጠብጥ መልክ ንፁሁን 

ውሃ በሲፎን ምጠጡት፡፡ ያን ጊዜ አብዛኛውን ካልሺየም ካርቦኔት፣ ሲሊካ እና ሌሎች የማይፈለጉ 
ነገሮችን ታስወግዳላችሁ፡፡ ቅመሱት፣ ሳሙና ሳሙና ይላችኋል፡፡ 

6. እንግዲህ ከክሎራይዶች ራሳችንን ማራቅ ይገባናል፡፡ ምክንያቱም የካርቦኔት ቅሪቶች ከክሎራይዶች ይልቅ 
በከፍተኛ ሙቀት ይሟሟሉ ስለዚህ ሙቀት መጠቀም ይገባናል፡፡ ይህም ማለት ሌላ አመድ ለማግኘት 
እሳት ማንደድ ወይም እርጥቡን በምድጃ ማሞቅ ይገባል፡፡ በአንድ ጊዜ 5 ሊትር ያህል ወይም ከዚያ 
ያነሰ ማፍላት ይገባችሁ ይሆናል፡፡ ስለዚህ ንፁሁን ውሃ በማሰሮ ውስጥ ጨምራችሁ አፍሉት፡፡ 
ማሰሮው እንዳይቃጠል በማማሰያ አማስሉት የውሃው ግማሽ እስኪወገድ ድረስ ማፍላታችሁን ቀጥሉ፡፡  

7. አብዛኛው ካልሺየም፣ እና ሶዲም ክሎራይዶች ሶዲየምን እና ፖታሺየም ካርቦኔቶችን በማንከባለል 
ትተዋቸው ይሄዳሉ፡፡ ስለዚህ በሌላ ሙቀትን በሚቋቋም ኮንቴይነር ውስጥ ውሃውን በጥንቃቄ 
አጥልሉትና ጠጣሮቹን ነገሮች እንዲዘቅጡ አድርጉ፡፡ ከዚም በቆሻሻ ማስወገጃ ውስጥ በማሰሮው 
የዘቀጠውን እጠቡት፡፡ 

8. ሶዲየም ካርቤኔቱን ስለማንፈልገው ሂደቱን በመቀልበስ ውሁዱን እናቀዝቅዘው፡፡ ፖታሺየም ካርቦኔት 
በቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ ከሶዲየም ካርቦኔት ይልቅ (ከላይ ያለውን ሰንጠረዥ ተመልከቱ) ይሟሟል፣ 
ስለዚህ ሲቀዘቅዝ፣ ሶዲሙ ይጠልላል፡፡  

9. ሲቀዘቅዝ በማጠራቀሚያ ኮንቴነራችሁ ውስጥ የቀረውን አጥልሉት ጠጣሮቹንም ተዋቸው፡፡ በአንድም 
ይሁን በሌላ መንገድ በአኳፖኒክስ የአትክልት ስፍራህ ውስጥ ሶዲየም ተፈላጊ አይደለም፡፡ 

በአኳፖኒክስ የአትክልት ስፍራችሁ ውስጥ በወደዳችሁት መጠን ልትጠቀሙበት የምትችሉት የፖታሺየም 
ካርቦኔት ውሁድ አግኝታችኋል፡፡ የውሁዳችሁን የፒ.ኤች. መጠን ፈትሹ፡፡ በንፁህ ይዘቱ ፖታሺየም ቤዝ 
ወይም አልካሊን ሲሆን የፒ.ኤች. መጠኑም 11.5 ነው ስለዚህ አዲሱን ውሁዳችሁን ስትፈትሹ ከፍያለ ሊሆን 
ይገባዋል ይህም የራሳችሁን ፖታሺየም ካርቦኔት የማምረት ጥረታችሁ መሳካቱን ያሳውቃችኋል፡፡ 
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(የተሰባበሩ ቅርፊቶችን ከመለቃቀም ይልቅ ጥቅልሉን ማውጣት ይቀላል)፡፡ 

 

የፒ.ኤች. መጠን ከፍ ማለት 

የፒ.ኤች. መጠን ከፍ ሊል የሚችልባቸው በርካታ ምክንያቶች አሉ፡ 

1. ከስብርባሪ ድንጋያችሁ ውስጥ አልካላይኑን ፈፅሞ ላያስወግድ ይችላል 

2. የምትጠቀሙበት የቧንቧ ውሃ በጣም ከባድ ወይም አልካላይን ሊሆን ይችላል፡፡ ይህም በምትኖሩበትአካባቢ 

በሚሠራጨው የቧንቧ ውሃ ላይ የሚመሠረት ይሆናል፡፡ 

3. በማሳደጊያ አልጋችሁ ውስጥ ጥሩ አየር የማያገኝ ቦታ ሊኖር ይችል ይሆናል፣ አንዳንድ ጊዜ ይህንን የሙት ዞን 

ብለን እንጠራዋለን፡፡ የስሮች ያለመጠን ማደግና የጠጣር ኩስ መከማቸት የውሃ ፍሰቱንና የኦክስጂኑን ዝውውር 

ሊገድበው ይችላል፡፡ ይህም አካባቢውን የኦክስጂንና የንጥረምግቦች ረሃብተኛ ያደርገዋል፡፡ የሙታን ዞኑ ክፉ ጠረን 

አለው፣ በዚያም የሚያድጉ አትክልቶች ጤናማ አይመስላቸውም፡፡ 

የፒ.ኤች. መጠኑ ከ 7.4 በላይ ከሆነ፡ 

1. በሲስተማችሁ ውስጥ የሙታን ወረዳ  ይኖር እንደሆነ ፈትሹና በቶሎ አስወግዱት ከዚያም በዚያ አካባቢ ውሃ 

መፍሰስ አለመፍሰሱን አረጋግጡ፡፡ 

2. የፒ.ኤች. መጠኑን አሲዳዊ ውሁድ፣ ለምሳሌ የሎሚ  ጭማቂ በመጠቀም በቀላሉ መቀነስ ይችላል፡፡ ለትናንሽ 

ሲስተሞች፣ ግማሽ ሎሚ በ 1000 ሊትር ውስጥ በአንድ ቀን በመጨመር የፒ.ኤች. መጠኑን ከ 0.2 ነጥብ 

ሳያስበልጡ በአንድ ቀን መቀነስ ይቻላል፡፡ 

የፒ.ኤች. መጠናችሁ ይደግም ይነስም፣ በአንድ ቀን ውስጥ ከ 0.2 በላይ የፒ.ኤች. መጠናችሁን አታንቀሳቅሱ፣ ይህ 

ካልሆነ ግን ችግሩን ይባስ የከፋ ታደርጉታላችሁ፡፡ 

 

ኦክስጂን 

ቀጣዩ ትኩረት ሊደረግበት የሚገባው ነገር በውሃ ውስጥ የሚገኘው የኦክስጂን መጠን ነው፡፡ ሕይወት ያላቸው ነገሮች ሁሉ 

ለጤናማ እድገት ኦክስጂን ያስፈልጋቸዋል፡፡ በፈሳሽ መልክ የሚገኘው የኦክስጂን ጋዝ የሟሟ ኦክስጂን ተብሎ ይገለጣል 

ወይም DO, and is measured in ‘parts per million’ or ppm.  በፈሳሽ መልክ ልታሟሙ የምትችሉት ከፍተኛ የኦክስጂን 

መጠን የማሟሟት ነጥብ ተብሎ ይጠራል፡፡ የማሟሟቱ ሂደት በተለያዩ ምክንያቶች ላይ ይመሠረታል፣ ይህም፡ 

1. የሙቀት መጠን፡ ቀዝቃዛ ውሃ ከሞቃት ውሃ ይልቅ ብዙ ኦክስጂን ይይዛል፡፡ 

2. ከፍታ እና የባሮሜትር ግፊት፡ ኦክስጂን ከፍ ካሉ ከፍታዎች ይልቅ ዝቅተኛ በሆኑት ላይ በቀላሉ ይሟሟል፣ ምክንያቱም 

በዝቅተኛ ከፍታዎች ላይ ከፍተኛ ግፊት ስላለ ነው፡፡  

3. ጨዋማነት፡ በውሃው አካል ውስጥ የጨዉ መጠን ሲጨምር፣ የሟሟው ኦክስጂን መጠን ይቀንሳል፡፡ 

በውሃው ውስጥ ምን ያህል የሟሟ ኦክስጂን እንዳለ የምንፈትሽበት ሌላው ወሳኝ ነገር በውሃው ውስጥ የሚገለጠው የስነ-ሕይወት 

እንቅስቃሴ እና በውሃው ገፅታ ላይ የሚገለጠው የእንቅስቃሴ መጠን ነው፡፡ በውሃው ላይ ብዙ እንቅስቃሴ ካለና ይህም ሰፊ ስፍራን 

ከሸፈነ፣ በውሃው ውስጥ ብዙ ኦክስጂን አለ ማለት ነው፡፡ ውሃው ግን የረጋ ከሆነ (ለፀሐይ ብርሃን ከተጋለጠ)፣ አልጌን የማሳደግ ምቹ 

ዕድል ተፈጥሮለታል ማለት ነው፡፡ ይህ ሲሆን አንድ ነገር ልብ በሉ፣ ምክንያቱም አልጌ ከውሃው ላይ ኦክሲጂኑን ይወስድበታል፡፡ በውሃ 
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ውስጥ የሚገኙ ህይወት አልባ የሆኑ ስሮችንና ሙት ፍጡራን መኖራቸውን ተመልከቱ፣ ምክንያቱም የመበስበሱ ሂደት ከውሃው ውስጥ 

በርካታ ኦክስጂን ያስወግዳል፡፡ 

በውሃ ውስጥ ብዙ ኦክስጂን መጨመር አይቻልም፣ ስለዚህ ማለት የሚቻለው የቻላችሁትን ያህል መጨመሩ የተሻለ ነው፡፡  

በገንዳ ውስጥ በቂ ኦክስጂን መኖሩን እንዴት ማረጋገጥ ይቻላል? 

የዓሳችሁን ሁኔታ ተመልከቱ፡ ዓሶቹ በጥሩ ሁኔታ የሚገቡ ከሆነ ደግሞም በገንዳችሁ ስር ውስጥ በአየር እጥረት የማይቃትቱ 

ከሆነ፣ በቂ ኦክስጅን አላችሁ ማለት ነው፡፡ 

 

 

በገንዳ ውሃችሁ ውስጥ ኦክስጂን እንዴት መጨመር ይቻላል? 

ኦክስጂን የሚጨመረው ስሩ ሲሰበር ነው፣ ያን ጊዜም የከባቢ አየር ኦክስጂን ልውውጥ በውሃው ውስጥ ይካሄዳል፡፡  

1. በማሳደጊያ አልጋው ላይ የሚገኘው ውሃ ወደ ዓሳ ገንዳው ከተመለሰ፣ ውሃው ወደ ዓሳ ገንዳው በሚመለስበት 

ወቅት ኦክስጂንን የማዘዋወር ዕድል ይፈጠራል፡፡ የውሃ ምንጫችሁን ከፍታ ጨምሩበት፣ ይህም የርጭቱን መጠን 

ይጨምረዋል፣ ያን ጊዜም ብዙ ኦክስጂን በውሃው ውስጥ ይከሰታል፡፡  

2. ወደ ዓሳ ገንዳው ውስጥ ውሃ የሚፈስስሰው በአንድ ቦይ ብቻ እንዲሆን ከማድረግ ይልቅ በርካታ መፍሰሻዎች 

ይኑሯችሁ፡፡ ይህንን መሳካት የምትችሉበት አንዱ መንገድ ፒ.ቪ.ሲዎችን (ተበስተው በርካታ ቀዳዳ የተበጀላቸው)  

ከፓምፑ ከሚወጣው ቱቦ ጋር ማያያዝ፡፡ 

3. በማስተንፈሻ ፓምፑ አማካይነት ተጨማሪ ኦክስጂን መጠቀም፡፡ ምናልባት የውሃ ፓምፑ ሥራውን ቢያቆም ድጋፍ 

ያደርግ ዘንድ ተጨማሪ ኦክስጂን በዓሳ ገንዳ ውስጥ ማስቀመጥ መልካም ነው፡፡ 

 

የሙቀት መጠን 

ጤናማው የውሃ ሙቀት በሁለት መንገድ ሊወሰን ይችላል፣ ዓሳችሁና አትክልቶቹ፡፡ 

ዓሳ 

የትኛውም ዓይነት ዓሳ የራሱን ተስማሚ የሙቀት መጠን ይፈልጋል፣ እኛ ከምንገነባው ሲስተም የተነሳ ግን የምንጠቀመው 

ቴላፒያን ነው፣ በዚህ ማኑዋል ትኩረት የምናደርገው በእነርሱ ላይ ነው፡፡ ቴላፒያ የሞቃት ውሃ ዓሳ ነው፣ ስለዚህም 

ለኢትዮጵያ ምቹ ነው፡፡  

ሁሉም ዓሶች ተቀባይነት ያለው የሙቀት የመጠነ ልክ ድንበር አላቸው፣ ምቹ የሆነው መጠነ ሙቀት ግን ጠባብ ነው፡፡ ሰፋ 

ያለውና ተቀባይነት ያለው መጠነ ልክ ዓሳው ሳይጎዳ አልፎም ሳይሞት ሊቋቋም የሚችለውን መጠን ይወስነዋል፡፡ ጠባቡ 

ምቹ የአየር መጠን ዓሳው የሚፋፋበትን፣ በፍጥነት የሚያድግበትን፣ ለህመም ተጋላጭነታቸው የሚሳሳበትን እና በተለይ 

ደግሞ ለአኳፖኒክስ፣ አብዛኛውን ምግብ ይመገቡታል ፈጭተው ለሰውነት ጥቅም በማዋል በርካታ ኩስ ይጥላሉ፡፡ 

ለቴላፒያ፣ ሰፊው መጠነ ልክ ከ 15 እስከ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲሆን ጠባቡ ደግሞ ከ 23 እስከ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ 

ነው፡፡ 
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 አትክልቶች 

አትክልቶችም ውሱን ሙቀት ይፈልጋሉ፡፡ አንዳንድ ዘሮች ዝቅተኛ አየር ሲፈልጉ ጥቂቶቹ ደግሞ ከፍተኛ ሙቀት 

ይፈልጋሉ፡፡ በዕዝሉ ውስጥ፣ ልታሳድጉ የምትችሏቸውን የአትክልት ዝርያዎችና ሚያስፈልጋቸውን የአየር ሁኔታ 

አመልክተናል፡፡ የኢትዮጵያ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ በአየሩ ላይ ተፅዕኖ ያሳድራል፣ ስለዚህ በየትኛው አይነት ዘር 

መጠቀም እንዳለባችሁ መመራመር ያስፈልጋችኋል፡፡ ይህም ሆኖ፣ አረንጓዴ ቤት ወይም ጥላ በመቀለስ ሙቀቱን ተስማሚ 

ማድረግ ትችላላችሁ፡፡ 
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6. አትክልቶች 
በአኳፖኒክስ ሲስተም ውስጥ የሚገኘው ዓሳ የምግብ ምንጭ ነው፣ የተረጋጋና በአግባቡ የሚፈተሽ ሲስተም ካላችሁ ግን 

አትክልቶች የበለጠ ምግብ ያስገኛሉ፡፡ በዚህ ምዕራፍ አትክልቶቻችሁን የምትንከባከቡባቸውን ዝርዝሮች እናመለክታለን፡፡ 

ምን ማሳደግ ትችላላችሁ 

በሲስተማችሁ ውስጥ ልታሳድጉ የምትችሉዋቸው በርካታ አትክልቶች አሉ፣ ለምሳሌ፣ ቲማቲም፣ ሰላጣ፣ ኩክምበር እና 

ዝኩኒ ይጠቀሳሉ፡፡ ሆኖም፣ በአኳፖኒክስ ሲስተም ውስጥ ማደግ የማይችሉ ጥቂት አትክልቶች አሉ፡፡ እነዚህም አትክልቶች 

የሚፈልጉት የፒ.ኤች. መጠን ከመደበኛው 7.0 በታች የሆነ ነው፡፡ የእነዚህ አትክልቶች ምሳሌ የሚሆኑት ብሉቤሪዎችና 

(በቸሜሎችና) አዛሌዎች ናቸው (ተመራጭ የሆነው ከ7.0 በታች የሆነ አሲድማ አፈር ነው) ወይም chrysanthemums 

and calendula (ተመራጭ የሆነው ከ7.0 በላይ የሆነ ቤዚክ አፈር ነው):: 

ከአኳፖኒክስ ሲስተም የፒ.ኤች. መጠነ ልክ በላይ ከሚፈልጉ አትክልቶች በተጨማሪ፣ የስር አትክልቶች ማለትም ካሮት 

ወይም ድንች የመሳሰሉት በእነዚህ ሲስተሞች ውስጥ ብርቱ ትግል ይገጥማቸዋል፡፡ በአኳፖኒክስ ሲስተማችሁ 

(ከስብርባሪዎች የተሠራ ማሳደጊያ አልጋ) ማሳደግ ትችላላችሁ፣ ሆኖም የመጨረሻ የምርት ቅርፃቸው እንደ መደበኛው 

ካሮትና ድንች ላይሆን ይችላል፡፡ ካሮትና ድንችን የመሳሰሉ አትክልቶች በአፈር ውስጥ የብስለት ቅርፃቸውን ለመያዝ 

ከሚታገሉት በላይ በጠጠር ውስጥ ይበልጥ ይታገላሉ፡፡  

እነዚህን ሁለቱን ከግምት ውስጥ ከማስገባት ውጪ በአፈር ውስጥ የምታሳድጉትን ሁሉ በአኳፖኒክስ ሲስተም ውስጥ 

ማሳደግ ትችላላችሁ፡፡ በአኳፖኒክስ ማሳደጊያ አልጋዎች ውስጥ አረንጓዴ ሰላጣዎች፣ ቃሪያዎች፣ እንጆሪዎች፣ ኩኩምበር እና 

ሌሎችንም ማሳደግ ትችላላችሁ፡፡ በሲስተማችሁ ውስጥ ለማካተት ከፈለጋችሁ ቅጠላ ቅጠሎችን እና አበቦችንም ማሳደግ 

ትችላላችሁ፡፡ አንዳንድ አበቦች ለአንዳንድ አትክልቶች ተፈጥሮአዊ ትል አባራሪዎች ናቸው፡፡ 

 

በሲስተማችሁ ውስጥ አትክልት እንዴት ታሳድጋላችሁ 

ከዝሪት አንስቶ እስከ ምርት ድረስ፣ አትክልቶችን ስለማሳደግ እውቀት ሊኖራችሁ ይገባል፡፡ በዚህ ክፍል፣ በአኳፖኒክስ 

ሲስተማችሁ ውስጥ አትክልቶችን እንዴት ማሳደግ እንደምትችሉ ጥቂት መረጃዎችን እንሰጣችኋለን፡፡ ከእነዚህ መረጃዎች 

አብዛኞቹ የተገኙት Gardening for Dummies  ከተባለው መጽሐፍ ነው፡፡ 

ዘሮቻችሁን ወደ ተዘዋዋሪ ችግኝነት ማሳደግ 

አትክልቶችን ለማሳደግ የሚዋጣው መንገድ ዘሩን ከአካባቢ መግዛት፣ በችግኝነት ማዘጋጀት እና በሲስተሙ ውስጥ ማስገባት ነው፡፡ 

አንዳንድ ዘሮችን በቀጥታ በሲስተሙ ውስጥ መትከል ይቻላል፣ ግን ከሲስተሙ ውጪ መጀመሩ ግን ተመራጭ ነው፡፡ 

ማስታወሻ፡ እያንዳንዱ ዘር ሲዘራ፣ በኋላ ምን ዓይነት ችግኝ እንዳላችሁ ለማወቅ ማንነታቸውን ለጥፉበት፡፡ 

 

ለማሳደጊያ አልጋዎቻችሁ ችግኝ ማፍላት 

1. መልካም ስፍራ መምረጥ፡፡ በግሪን ሃውሳችሁ ውስጥ ምቹ ስፍራ (ለመጠባበቂያ በተቀመጠው ስፍራ) ወይም 

በሌላ ቦታ አስተማማኝ የሆነ ስፍራ መምረጥ ትችላላችሁ፡፡ የትም ምረጡ የት፣ አካባቢው ሞቃታማ ሊሆን 

ይገባል፡፡ 

2. ማሰሮዎችን ወይም የችግኝ ማፊያዎችን  ማዘጋጀት፡፡   የችግኝ ማፊያ ወይን ጥቂት ሰፋ ያሉ ማሰሮዎችን/ 

የፕላስቲክ ጠርሙስ ጠርዞችን አዘጋጁ፡፡ የችግኝ ማፊያዎቹና  ማሰሮዎቹን በአግባቡ አፅዱ፡፡ ከዚያም የችግኝ 
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ማፊያውን  ማሰሮውን በአፈር ሙሉ፣ ወይም የሚገኝ ከሆነ ለችግኝ ተብሎ የተዘጋጀ አፈር አዘጋጁ፡፡ በፍጥነት 

ለሚፈሉ ዘሮች (ትልልቅ ዘሮች ባቄላ፣ አተር፣ ሎሚ እና ኩክምበር የመሳሰሉ) ዘሩን ለማሳደግ የእርጥብ ወረቀት 

ፎጣ መጠቀም ትችላላችሁ፡፡ 

3. መዝራት፡፡ ችግኞች ከበሰሉ አትክልቶች ይልቅ በጣም ተጠጋግተው ሊዘሩ ይችላሉ፣ ሆኖም በጣም ብዙ አትዝሩ፡፡ 

ብዙ መዝራት የችግኝ ጫካ ይፈጥራል፣ ስለዚህም እናንተ የትኞቹንም ሳትጎዱ በጥንቃቄ ለመንቀል በጣም 

ያስቸግራችኋል፡፡  በችግኝ ማፊያው ላይ ከዘራችሁ፣ ጠበብ ያለ ቦይ ሥሩ ቦዩንም በእርሳስ ጫፍ ወይም በጣታቸሁ 

በመለካት አንዳንድ ኢንች በማራራቅ ዘሮቹን አስቀምጡ፡፡ 

4. ሽፋን፡፡ አትክልቱን በዘራችሁበት ቀን ማሰሮውን ወይም የችግኝ ማፊያውን ሸፍኑ፡፡ ለምግብ አገልግሎት 

የሚውለውን የፕላስቲክ መጠቅለያ ካላገኛችሁ፣ ፕላስቲክ ከረጢቶችን መጠቀም ትችላላችሁ፡፡ ሽፋኑ ሙቀቱንና 

እርጥበቱን በመጠበቅ ዘሮቹ እርጥበትን የሚስቡበትን እድል እንዲጠቀሙና እንዲያደጉ እናደርጋለን፡፡ ቢሆንም፣ 

በጣም አጥብቃችሁ አታፍኑት፡፡ በጣም ከታፈነ የታመቀ ውሃ ወደታች እንዲንጠባጠብና፣ ሁሉን እንዲያበሰብስ 

ያደርጋል፡፡ 

5. ብርሃን ማሰገባት፡፡ ዘሮች የሚበቅሉት በስስ አፈር ወይም በእርጥብ የወረቀት ፎጣ ውስጥ ነው፣ በሁለቱም 

ሁኔታዎች ዘሮቹ ለመብቀል ከ12-16 ሰዓታት ብርሃን ያስፈልጋቸዋል፡፡ 

6. በየቀኑ ፈትሹት፡፡ የዝርያችሁን ውሁድ እንዲደርቅ አታድርጉ፣ ወይም ዘሮቹ ማደጋቸውን ያቆማሉ፡፡ አፈሩ ጥቂት 

ንፁህ አየር ያገኝ ዘንድ፣ በተወሰኑ ጥቂት ቀናት ውስጥ፣ ለተወሰኑ ሰዓታት ሽፋኑን ከትሪው ላይ ግፈፉት፡፡ 

አዳጊውን ዘር ለማጠጣት ተመራጩ መንገድ ከስሩ ማጠጣት ነው፡፡ ገንዳውን በጥቂት ኢንቾች ውሃ ሙሉት 

(በሲንክ ወይም በትሪ) ከዚያም በስፋራው ወደሚገኘው ገንዳ ከመመለሱ አስቀድሞ ውሃውን ይሳበው፡፡ ይህም 

አፈሩ በዘላቂነት እርጥበት ኖሮት እንዲዘልቅ ያደርገዋል፡፡ 

ማስታወሻ፡ በቤት ውስጥ መዝራት ዘሮቹ ተጋላጭ ከሆኑባቸው ተባዮችና ህመሞች ለመከላከል ያስችላል፡፡ ደረቅ 

ሁኔታዎች በፈንገስ ኢንፌክሽን የመጠቃትን ስጋት ይቀንሳል፡፡ 

ለዘሮቻችሁ መልካም እንክብካቤ እንዴት ማድረግ ትችላላችሁ 

ዘሮች በቀላሉ ለአደጋ ተጋላጮች ናቸው፡፡ በማደግ ላይ እያሉ ትልቅ እንክብካቤ ልታደርጉላቸው ይገባል፡፡ ለዘሮቻችሁ 

መልካም እንክብካቤ ማድረግ የምትችሉባቸው ጥቂት ምክሮች እነሆ፡ 

1. አላስፈላጊ ነገሮችን መቆራረጥ፡፡ ገና ከአፈር ብቅ ብቅ ሲሉ አስተዳደጋቸው ደካማ የሆነውን ችግኞች በቀስታ 

ለመቁረጥ ቀጭን መቀስ ተጠቀሙ (የጣት ጥፍር ወይም የጢም መንቀሻዎች ጥሩ ናቸው)፡፡ ከመቁረጥ ይልቅ 

መንቀልን ምርጫ ካደረጋችሁ በዙሪያው ያሉትን ችግኞች ስር አብሮ ሊነቃቅላቸው ይችላል፡፡ በትክክለኛው 

መጠን ተራርቀው ተተከሉት አዳጊዎች የተሻለ የአየር ዝውውር ያገኛሉ፣ ያም ለጤናቸው አስፈላጊ ነው፣ 

በማደግ ላይ የሚገኙ ስሮቻቸውም ውድ የሆኑ ምግቦቻቸውን ለማግኘት ሽሚያ ውስጥ አይገቡም፡፡ 

2. በጣም ቀጫጭን በሆኑ ቀዳዳዎች በሚያፈስስ መርጫ ውሃ ከላይ ማጠጣት፡፡ ችግኞቹ እያደጉ ሲመጡ፣ ከስር 

ውሃ የማጠጣቱ ሂደት መቀጠል የለበትም፡፡ የዘር ትሪዎቹን የፕላስቲክ መሸፈኛ አየር ለማናፈስ መክደንና 

መክፈታችሁን ቀጥሉበት፡፡ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ታዳጊዎቹ አትክልቶች መርዘም ሲጀምሩ፣ ከችግኞቹ መሃከል 

አስወግዷቸው፡፡ 

3. ችግኞቹ የተወሰኑ ኢንቾች እያደጉ ሲሄዱ በአግባቡ ስር የሰደዱ መሆናቸውን አረጋግጡ፡፡ በግንድ ላይ 

ምልክት አትለጥፉ! በቀስታ ባደጉት ቅጠሎች ላይ ለጥፉ (ገና በሚያቆጠቁጠው cotyledon ላይ ግን 

አይሁን)፡፡ ችግኞቹ ከተንጠለጠሉ ወይም ከተፋተጉ፣ በቀላሉ ለመድረቅ ዝግጁ ናቸው (ቀጣዩን ክፍል 

ተመልከቱ)፡፡ 
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ዘሮቹ ዝግጁ የሚሆኑት፡ የተስተካካለ ስር ካላቸው (25 ሚ.ሜ.) ወይም ትልልቅ በሆነ ዘሮች በለጥ ሊል ይችላል ወይም 

ጥቂት ቅጠሎችን ስትመለከቱ እነዚያን መሸከም የሚችሉ በዘሩ ላይ የተጠመጠሙ በቂ ስሮች መኖራቸውን በተዘራበት 

መሬት ላይ ተመልከቱ፡፡ 

በመግረዝ መጀመር 

የሚገኝ ከሆነ፣ ግርዛት በሲስተማችሁ ውስጥ ችግኝን ማዘዋወር/የማራባት አንዱ ዘዴ ሊሆን ይችላል፡፡ ከዚህ በታች ይህንን 

እንዴት ተግባራዊ ማድረግ እንደሚቻል እናመለክታለን፡፡ 

1. በግርዛት አዲስ ችግኝ ማውጣት ከፈለጋችሁ፣ ከእናት አትክልቱ ላይ ለጋ የሆነውን በ ከ 7.5 ሴ.ሜ  እስከ 12.5 

ሴ.ሜ በሆነ ቁመት አግድም በመቁረጥ አዘጋጁ፡፡ 

2. በግንዶ ጫፍ ላይ ካለው ያቆጠቆጠ ቅጠል በስተቀር ቅጠሎቹን በጠቅላላ አስወግዱ፡፡ የተገረዘው አካል 

የፎቶሲንተሲሱን ሂደት ለመቀጠል ጥቂት ቅጠል ያስፈልገዋል፣ ስር የሌለው ስለሆነ ምግብን ከስሩ ማግኘት 

አይችልም፡፡ ሆኖም ብዙ ቅጠሎች አዳዲስ ስሮችን ለማውጣት የሚያደርገውን አቅም ይሻሙታል፡፡ 

3. የተገረዘውን አትክልት፣ ጠፍጣፋ፣ ጠንካራ አካል ላይ አጋጥሙት ከዚያም በግንዱ መካከለኛ ስፍራ ላይ በተቀቀለና 

ስለታም በሆነ ምላጭ በንፅህና ሰንጠቅ አድርጉ፡፡ 

4. የተገረዘውን አትክልት በማሳደጊያ አልጋችሁ ውስጥ አስቀምጡት፡፡ ነገር ግን በማሳደጊያችሁ ውስጥ ውሃ 

በሚዘዋወርበት ጊዜ ሁሉ የግንዱ ግማሽ ያህሉ ውሃውን ሊያገኝ በሚያስችለው መጠን በጥልቀት መተከሉን 

አረጋግጡ፡፡ 

5. አዲስ እድገት እስክትመለከቱ ድረስ የተገረዘውን አትክልት በፕላስቲክ ሸፍኑት፡፡ ይህም የተገረዘው አትክልት ራሱን 

እስኪያዋህድ ድረስ የቅጠሉን የላበት መጠን ይቀንስና የእርጥበቱን መጠን ከፍ ያደርግለታል፡፡ 

6. የተገረዘው አትክልት ፀሐይ ሙሉ በሙሉ በሚያገኝበት ስፍራ ከሆነ፣ ራሱን በትክክል አደላድሎ እስኪጨርስ ጥላ 

ልትሠሩለት ይገባል፡፡ 

7. የተገረዘው አትክልታችሁ ስር መስደዱን የምታውቁት በጥንቃቄ ነቅነቅ ስታደርጉት ጠበቅ ካለባችሁ ነው፡፡ 

8. በአኳፖኒክስ የተገረዙ አትክልቶች ውስጥ ስር ማጎልበቻ ሆርሞኖችን አትጠቀሙ ምክንያቱም ለዓሳው አስቸጋሪ 

ይሆንበታልና፡፡  

 

ችግኞቻችሁን በሲስተማችሁ ውስጥ ማስቀመጥ 

በአኳፖኒክስ ሲስተም ያደጉ አትክልቶች በስራቸው አካባቢ የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ ማለትም ውሃ፣ ኦክስጂን እና ንጥረ-

ምግቦችን በብዛት ያገኛሉ፡፡ እያንዳንዱ አትክልት የሚያስፈልገውን ለማግኘት የሚያስፈልገው ጥቂት ስር ብቻ ነው፡፡ 

ዝርያዎቹ ከመሻማት ይልቅ መረዳዳትን ይመርጣሉ ምክንያቱም የሚያስፈልጋቸው ነገር ያለ ስጋት ያገኛልና (ስጋት 

የሚፈጠረው በአፈር ላይ በሚድጉ አትክልቶች ላይ ነው)፡፡ ስለዚህም፣ በአፈር ላይ ከተመሠረተው የጓሮ አትክልት ይልቅ 

በዚህ ስፍራ አትክልቶች በጣም ተጠጋግተው መተከል ይችላሉ፡፡ አብዛኞቹ የአኳፖኒክስ የጓሮ አትክልቶች ከተለመደው 

የአትክልት ማሳ በእጥፍ የሚበልጥ ችግኛ መያዝ ይችላሉ፡፡ 

ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ዋናው ነገር አትክልቱ በቂ ብርሃንና አየር እንዲያገኙ ማድረጉ ሲሆን የቅጠሎቹ ጥላ አየር 

በአትክልቶቹ ውስጥና ዙሪያ እንዲዘዋወር ደግሞም ተባዮችንና በሽታዎችን እንዲቆጣጠር ያስችላቸዋል፡፡ ይህንንም 
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የምታከናውኑት በሙከራ ነው፡፡ አትክልቶቻችሁ በቂ ብርሃንና ቦታ እንዳላገኙ ካስተዋላችሁ ጥቂት ፎቀቅ ማድረግ 

ትችላላችሁ፡፡ 

 

ጤና ያጡ አትክልቶች 

የአኳፖኒክስ ሲስተማችሁ ሙሉ በሙሉ ዝውውሩን ጨርሶ፣ አትክልቶች ግን ጤነኛ ካልመሰሉ (በአግባቡ ካላደጉ እና/ወይም 

ቢጫ ከሆኑ፣ ከተቆለመሙ ወይም ቅጠላቸው ከረገፈ)፣ የችግሩን ምንጭ መለየት ይገባል፡፡ ምክንያቱ ብዙ ሊሆን ይችላል፣ 

አብዛኛውን ጊዜ ሊሆን የሚችለው ተባዮችና የንጥረ ምግቦች እጥረት ነው፡፡  

ፒ.ኤች 

የውሃው የፒ.ኤች መጠን ለንጥረ-ምግቦች እጥረት ምክንያት ሊሆን ይችላል፡፡ የአትክልት ንጥረ-ምግቦችን የመውሰድ አቅም 

በፒ.ኤች መጠኑ ላይ ይመሠረታል፡፡ የፒ.ኤች መጠኑ 6.0 እና 7.0 ከሆነ፣ አትክልቱ አብዛኛውን ንጥረ-ምግብ ይጠቀማሉ፡፡ 

ከታች ባለው ምስል፣ የዘንጉ ውፍረት የሚወክለው በዚያ ፒ.ኤች ውስጥ የሚገኘውን የንጥረ-ምግብ መጠን ይወክላል፡፡ 

በአኳፖኒክስ ሲስተም ውስጥ ከሚከሰቱ ተለመዱ የንጥረ-ምግብ እጥረቶች መካከል አንዱ የሆነውን የብረት መጠን 

ስትመለከቱ፣ የፒ.ኤች መጠኑ ከ7.0 በላይ ሲያድግ ንጥረ-ምግቡ እንደሚቀንስ ታስተውላላችሁ፡፡ 

የፒ.ኤች መጠናችሁ የሚድግበትንና የሚቀንስበትን ምክንያት ለማግኘት ሞክሩ ደግሞም ያለ ልክ ጠጨማሪ ነገር ለማስገባት 

ከመሞከር ታቀቡ፣ ምክንያቱም የአኳፖኒክስ ሲስተም ጥንካሬው አብዛኛውን ንጥረ ምግቡን በራሱ የሚያመርት መሆኑ 

ነው፡፡ ሆኖም፣ ሲስተማችሁን በጀመራቸሁበት የመጀመሪያ ወር፣ አንዳንድ ማበልፀጊያዎች ያስፈልጓችኋል፡፡ ከተለመዱ 

ማበልፀጊዎች አንዱ chelated ብረት ነው፡፡ አስፈላጊ ከሆነ፣ ግሬት ኮሚሽን ሊያቀርብላችሁ ይችላል (ምናልባት በኢትዮጵያ በቀላሉ 

ማግኘት አይቻል ይሆናል)፡፡ ይህ chelated ብረት ለዓሳው ጉዳት አያመጣም ደግሞም ብረቱን በቶሎ ያሟሟዋል፡፡ 

 

           ስዕል 24 ፡ የፒ.ኤች. ሰንጠረዥ (የአኳፖኒክስ የጓሮ አትክልት) 

 

የምግብ ዕጥረት ችግር፡፡ በቁጠባ ተጠቀሙበት ምክንያቱም በጣም የበለፀገ ስለሆነ ጥቂቷ ለረጅም ጊዜ ትዘልቃለች፡፡ 
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ከታች ባሉት ስዕሎች ሌሎች እጥረቶች ተዘርዝረዋል፣ የትኛው እጥረት ምን ዓይነት ችግር እንደሚፈጥር ያመለክታሉ፡፡  

 

 

ስዕል 25፡ የንጥረ-ምግብ እጥረት ምልክቶች መምሪያ 

 

                 ስዕል 26፡ የንጥረ-ምግብ እጥረቶች 
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በሲስተሙ ወይም በውሃው ውስጥ ካለው ችግር ባሻገር፣ አትክልቶቹ ጤና ለማጣታቸው ተባዮች ምክንያት ሊሆኑ 

ይችላሉ፡፡ በሚቀጥለው ክፍል ተባዮችን መቆጣጠርን የምትችሉበትን ሃሳብ እናቀርባለን፡፡ 

 

 

ተባዮች መቆጣጠር 

እንደጠቀስነው፣ ተባዮች ለአትክልቶች ጤና ማጣት ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ስለ ተባይ ማጥፊያ ስናስብ የሚያዋጣው 

ተባይ ማጥፊያ የተቀናጀ የተባይ ማጥፊያ ነው፡፡ ይህ ባለ አራት እርከን ሂደት የተግባራዊ ሂደት መንደርደሪያዎችን በመስጠት 

ይጀምራል፡ 

1. የአኳፖኒክስ የጓሮ አትክልታችሁ የተተከለበትን ስፍራ መሠረት በማድረግ፣ እርምጃ ከመውሰዳችሁ በፊት ምን 

ያህል መጠን ያላቸውን ተባዮች ልትታገሱ እንደምትችሉ ወስኑ፡፡ ግሪን ሐውስ ካላችሁ፣ ተፈጥሮአዊ 

መከላከያዎቹ አናሳ በመሆናቸው ተባዮቹ ይበረክታሉ፡፡ በውጪ ከሚገኘው የአትክልት ስፍራ ይልቅ በግሪን 

ሃውስ ውስጥ አደገኞቹ ነፍሳት ለቁጥጥር አዳጋች በሆነ መጠን ይራባሉ፡፡ 

2. የተባይ ማጥፊዎችን ምረጡ ተቆጣጠሯቸውም፡፡ ይህንን ለማከናወን ተመራጭ የሆነው መንገድ የዘራችሁትን 

አትክልት በጥንቃቄ በመጠበቅና በሲስተማችሁ ውስጥ በተወሰኑ ጊዜያት በመዘዋወር አንዳንድ ቅጠሎችን 

አልፎ አልፎ በመመልከት ነው፡፡ ሁሉም ተባዮች አትክልቶቻችሁን አይቀነጥቡም ምናልባት ሌሎችን ተባዮች 

የሚያጠፉ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ስለዚህ አደገኛ የሆኑትን ማጥፋታችሁን እርግጠኛ ሁኑ፡፡  

3. መከላከል፡፡ በግሪን ሃውሳችሁ ውስጥ ያለውን ስንጥቅ በአግባቡ ሸፍኑ፣ በክፍት መስኮት/በር የተባይ ማጣሪያ 

ግጠሙና በግሪን ሃውስ ውስጥ ያለውን የትኛውንም አትክልት ተቆጣጠሩ፡፡ በተጨማሪም ፀጉራም የቤት 

እንስሶችን ከግሪን ሃውሱ አርቁ ምክንያቱም ተላላፊ ተባዮችን ይሸከማሉና ነው፡፡ 

4. ቁጥጥር፡፡ የመከላከያ ዘዴዎቹ ውጤታማ ካልሆኑ ወይም ካልተገኙ፣ ተባዮችን ማሰወገድ የሚቻልበትን 

ተከታታይ እርምጃ ማቀድ ይገባል፡፡ ዕቅዱ መጀመር ያለበት ለአትክልቱ እና ለዓሳው አደገኛነቱ ዝቅተኛ 

ከሆነው ይሆንና የሚቀጥለው ደረጃ የሚጀመረው አስፈላጊ ከሆነ ብቻ ነው፡፡ 

ማስታወሻ፡ ተፈጥሯዊ ያልሆኑ የተባይ ማጥፊያዎችን በፍፁም አትጠቀሙ፡፡ ለዓሳው ሕይወት አስጊ ናቸው፡፡ 

 

ተባዮችን የመቆጣጠር ስልቶች 

ውሃ መርጨት 

አብዛኞቹ ተባዩች አውዳሚ የሚሆኑት ገና በማይንቀሳቀሱበት እርከን ላይ ነው፣ ስለዚህ ውሃ በመርጨት እና ከአትክልቱ 

ላይ በማባረር ርቢያቸውን ለመግታት ትችላላችሁ፡፡ ይህም ወረራው ከቁጥጥር ወጪ ሳይሆን በቀላሉ ልትቆጣጠሩ 

የምትችሉበት የመጀመሪያ እርምጃ ነው፡፡  

በልተው ሊያጠፏቸው የሚችሉ ተባዮችን ማምጣት 

ጠቃሚዎቹ ተባዮች ሌሎቹን የሚገድሉት በሁለት መንገዶች ነው፡ በመመገብ (በማደን) ወይም በመንጋው ላይ 

እንቁላላቸውን በመጣል፣ በመጨረሻም ይገድሏቸዋል (ፓራሲቶይድስ / ጥገኛ ነፍሳት)፡፡ 
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አዳኞች ሚባሉት ሌሎችን ትሎች የሚመገቡ ዝርያዎች ሲሆኑ፣ ጢንዚዛ፣ ሸረሪት፣ ዝንቦች፣ ትንኝ፣ ተርብ እና አዳኝ አይጥ 

የመሳሰሉት ናቸው፡፡ እነዚህ ተባዮች ከሚያድኗቸው በለጥ ይላሉ፣ ደግሞም የሚበሏቸውን ትሎች አይመርጡም፡፡ 

የታወቁትና ውጤታማ የሆኑት አዳኞች ሴቴጢንዚዛ እና ሸረሪት ናቸው፡፡ በግሪን ሃውስ ውስጥ በስፋት አገልግሎት ላይ 

የዋለው ፀረተውሳከ መከላከያ ተርብ Encarsia Formosa ይባላል፣ ይህም ነጭ ዝንብን ለመቆጣጠር ይጠቅማል፡፡ 

እነዚህ ጠቃሚ ተባዮች በሕይወታቸው ዘመን አንድ ወቅት ላይ ክንፍ ስለሚያወጡ፣ ይህ መፍትሄ ለተሸፈኑ፣ ግሪን ሃውሶችና የቤት 

ውስጥ አካባቢዎች ይበልጥ ውጤታማ ነው፡፡ ከቤት ውጪ፣ በነፃነት ጠቃሚ ነፍሳትን ታገኛላችሁ፡፡ እነዚህን ጠቃሚ ነፍሳት ለመሳብ 

ለፍሳት ሳቢ አትክልቶችን መትከል ያስፈልጋል፡፡ ቁንዶበርበሬ፣ በሶብላ፣ ዲል፣ እና ኮስሞስ የተሰኙት አትክልቶች ጠቃሚ ነፍሳትን 

ይስባሉ፡፡  

 

ተፈጥሯዊ ውሁድ መርጨት 

በታዳጊ የአኳፖኒክ ኤኮሲስተም ውስጥ ባዕድ ነገር መጨመርን ማስወገድና አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል፡፡ 

በዓሳችሁ ላይ ከመርጨት (ከመጠን በላይ ከመርጨት) ከተጠነቀቃችሁ ተፈጥሯዊ ውሁዶችን መጠቀም ትችላላችሁ፡፡ 

የተለያዩ ተፈጥሯዊ ተረጪዎች ያሉ ሲሆን እኛም ከዝቅተኛው ወደ ከፍተኛው እንዘረዝራቸዋለን፡፡ 

1. ይህኛው የሞላሰስ፣ የውሃ እና የማጠቢያ ፈሳሾች ቅልቅል ነው፡፡ ይህ መድሃኒት የአትክልት ስፍራ ተባዮችን 

ለመግደያነት ታልሞ የተዘጋጀ አይደለም፣  የቅጠሎቹን ጣዕም በማጣፈጥ፣ በጣም እንዳይስቡ ለማድረግ ነው፡፡  

አሠራሩ፡ ባለ አንድ ሊትር የመርጫ ጠርሙስ አዘጋጁ፣ ጥቂት የሻይ ማንኪያ ሞላሰስ ጨምሩበት፣ በውሃ ሙሉት 

ደግሞም ውሁዱ ከአትክልቱ ጋር እንዲጣበቅ አንድ የሻይ ማንኪያ የማጠቢያ ፈሳሽ ጨምሩ፡፡ በደንብ በጥብጣችሁ 

በአትክልቱ ላይ እርጩት፡፡ በየጥቂት ሳምንታቱ ደጋግሙት፡፡ 

2. ተባዮቹን በርጭት ለመግደል፣ የፀረ ተባይ ሳሙና መጠቀም ትችላላችሁ፡፡ ፀረ-ተባይ ሳሙና የሚሰራው በሁለት 

መንገዶች ነው፡፡ በመጀመሪያ፣ በነፍሳቱ ሰውነት ላይ ያለውን የመከላከያ ቅባት ያጥባል፡፡ ከዚያም፣ አንድ ጊዜ ወደ 

ውስጥ ከገባ፣ ሳሙናው የሴል ሜምብሬኑን ይሰብረውና ሴሎቹ ይሞታሉ፡፡ ፀረ-ተባይ ሳሙናዎች በጥቃቅን፣ 

ለስላሳ ሰውነት ባላቸው ተባዮች ማለትም አፊድስ፣ ሸረሪቶች፣ ትሪፕስ፣ ነጭ ዝንቦችና የምግብ ትሎች ናቸው፡፡ 

እነርሱን በአኳፖኒክስ ሲስተም የመጠቀም ደካማ ጎን ሳሙናው ለዓሳ ጥሩ አለመሆኑ ነው፡፡ በምትረጩበት ወቅት፣ 

በገንዳ ውሃው ወይም ውሃ በሚሄድበት የማሳደጊያ አልጋው ክፍል ላይ ብዙ እንዳትረጩ ተጠንቀቁ፡፡  

አሠራሩ፡ ክምችቱን ለማዘጋጀት፣ አንድ የነጭ ሽንኩርት ራስ፣ አንድ ትንሽ ሽንኩርት፣ አንድ የሻይ ማንኪያ የተፈጨ 

ቃሪያ ምግብ ማ ቀናበሪያ ወይም መፍጪያ ውስጥ በመክተት አቀላቅሉትና ፍጩት፡፡ ከአንድ ሊትር ውሃ ጋር 

ቀላቅሉትና ለአንድ ሰዓት አስቀምጡት፡፡ በማጥለያ ጨርቅ፣ በሻይ ፎጣ አጥልሉት እና አንድ የሾርባ ማንኪያ ፈሳሽ 

የሳህን ማጠቢያ ሳሙና ጨምሩበት፡፡ ከዚያም በደንብ አዋህዱት፡፡ ውህዱ ለ 1 ሳምንት በፍሪጅ ውስጥ ይቀመጥ፡፡ 

3. በመጨረሻ፣ የሚገኝ ከሆነ፣ በዓሶቹ አካባቢ ለመጠቀም አስጊ ያልሆነ ተፈጥሯዊ ፀረ-ተባይ መጠቀም ትችላላችሁ፣ 

ኢትዮጵያ ውስጥ ለማግኘት አዳጋች ከሆነ ግን ከላይ በጠቆምናችሁ አማራጭ ተጠቀሙ፡፡  

አዝርዕቶቻችሁን የሚጎዱ በርካታ የተለያዩ ተባዮች አሉ፡፡ ከታች ባለው ስዕላዊ መግለጫ፣ የተለያዩ ተባዮችን ፣ 

አትክልቶቻችሁን እንዴት እንደሚያጠቁና ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ( ከላይ ከጠቀስናቸው ነጥቦች ባሻገር) ታያላችሁ፡፡ 

ከታች ከተዘረዘሩት የምትፈልጉትን ዓይነት ተባይ ካላገኛችሁ፣ መረጃ ሊሰጧችሁ የሚችሉ ዌብሳይቶች አሉ፡ 

Website of the University of Florida: http://entnemdept.ufl.edu/creatures/ 

Website www.organicgardening.com 

http://entnemdept.ufl.edu/creatures/
http://www.organicgardening.com/
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Website www.planetnatural.com 

ምርቃት፡ ቢጫ የዝንብ ወጥመድ በግሪን ሃውሳችሁ ውስጥ አንጠልጥሉ ያንጊዜ ምን ዓይነት ተባዮች በዙሪያችሁ እንዳሉ 

መለየት ትችላላችሁ፡፡  

የአትክልት ትሎች፣ ዕጮች፣ የቅል ትሎች እና የሌሎች ፍጥረታት 

 

ዓይነት መግለጫ ተመራጭ አትክልት የመጀመሪያ እርምጃ 

አፊድስ እነዚህ ጥቃቅን አትክልት መጣጭ ተባዮች 

በቡድን የሚንቀሳቀሱ ሲሆን አብዛኛውን 

ጊዜ አረንጓዴ ሲሆኑ አንዳንድ ጊዜ ቀይ፣ 

ቡናማ፣ ግራጫ ወይም ጥቁር ሊሆኑ 

ይችላሉ፡፡ 

የአትክልቶችን እድገት ያቀጭጫሉ 

ያዛባሉም 

ህመም፡፡ በብርቱ የተጠቁ አትክልቶች ወደ 

ቢጫነት የቀየሩና ይሞታሉ፡፡ 

ብሮኮሊ፣ አበባ ጎመን፣ ካል፣ 

ጥቅልጎመን እና የብራሴልስ 

በቆልት እና ኦርጋኖ 

በቱቦ በኃይል በመንፋት 

ማባረር፡፡ 

ጢንዚዛዎች የመለየቱ ሥራ በጣም ወሳኝነት አለው 

ምክንያቱም አንዳንድ ጢንዚዛዎች ጉዳት 

አልባ ናቸው፡፡ ዋነኞቹ የአትክልት ማሳ 

ቀበኞች የኩኩምበር ጢንዚዛዎች፣ 

የኮሎራዶ ጢንዚዛዎች፣ የድንች 

ጢንዚዛዎች እና ትናንሽ የቁንጫ 

ጢንዚዛዎች ናቸው፡፡ 

ኩኩምበር፣ ስኳሽ፣ ዱባ፣ 

ሃባቦች እና ድንቾች፡፡ 

በእጅ ልቀሟቸው ወይም 

የመስመር ሽፋኑን ተጠቀሙ 

ወይም ሌላ አካላዊ ግርዶሽ 

በመጠቀም ከሚወዷቸው 

አትክልቶች አስወግዷቸው፡፡ 

የጃፓን 

ጢንዚዛ 

 1 ሳ.ሜ የሚረዝሙ አረንጓዴና የመዳብ 

መልክ ያላቸው ትሎች፡፡ እነዚህ ትሎች 

ጠገብኩን የማያውቁ ቅጠላ ቅጠል 

ተመጋቢዎች ናቸው፡፡  

ባሲል እና ኢቺናሲያ ጢንዚዞቹን ከአትክልቱ ላይ 

መሬት ላይ በተጣለ ጨርቅ 

አራግፏቸው፣ ከዚያም 

በአረፋ ላይ ክተቷቸው፤ 

ወይም ጢንዚዞቹን አረፋ 

ባለበት ውሃ ውስጥ 

ጣሏቸው፡፡ 

Heterorhabditis 

nematodes ወይም ወተትማ 

ዘር በመጠቀም አበስብሷቸው 

ወይም ግደሏቸው፡፡ በአካባቢው 

የሚገኙ ተርቦችን እና 

ዝንቦችን አሰባስቡ፡፡ 

አባጨጓሬዎች ሁሉም አባጨጓሬዎች ጎጂ አይደሉም፣ 

ስለዚህ በምትሌ ወቅት ጥንቃቄ አድርጉ፡፡ 

የየትኛውም የአትክልት ዘር በእጅ ልቀሟቸው፡፡ 

http://www.planetnatural.com/
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አንዳንዶቹ ትላልቅ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ 

ትናንሽ፣ አንዳንዶቹ ቀለምማ፣ አንዳንዶቹ 

እሾህማ ወይም ፀጉራም ናቸው፡፡ የካሮት 

ነቀዞች ስሩን ደግሞም የአትክልቱን አናትም  

ያጠቁታል፡፡  

ቅጠሎች፡፡ 

ከትዎርም/ 

ቆራርጠው 

የሚሉ ትሎች 

እነዚህ ዕጭማ ትሎች ወጣት ችግኞችን 

ይወድዳሉ፣ በአፈሩ ውስጥ ቆራርጠው 

ይጨርሳሉ፡፡ 

ባቄላ፣ በቆሎ፣ በርበሬ፣ 

ቲማቲም እና ጥቅል ጎመን 

ወደ ዳገት መውጣት 

ስለማይወድዱ፣ በተጋላጩ 

አትክልት ዙሪያ ቀበቶ 

ከተደረገ አያስደርሳቸውም፡፡ 

ቅጠል 

ጨራሾች 

እነዚህ ጥቃቅን በራሪ ተባዮች ሕይወትን 

ከአትክልቱ ውስጥ የሚመጥጡ ናቸው፣ 

በተለይ ቅጠላ ቅጠሎችን (ሆኖም የባቄላ 

አበባንም ይወድዳሉ)፡፡  

ባቄላ፣ ሰላጣ፣ ድንች፣ 

ቲማቲም እና ስኳሽ፡፡ 

ቀበቶ ወይም አሉሚኒየም 

ፎይል በአትክልቱ ስር 

ማድረግ ያባርራቸዋል፡፡  

ቅጠል አዳኝ ቢጫማ እጭ ሆኖ የሚጀምርና ቆይቶ 

ትንሽ፣ ጥቁር ዝንብ ባለ ቢጫ ሸንተረር 

ሆኖ የሚለወጥ ትል፡፡ እነዚህ ጥቃቅን 

እጮች በቅጠሉ ስሮች ውስጥ ይገበቡ 

ጥምዝምዝ መስመሮችን ይዘረጋሉ፡፡ እነዚህ 

መስመሮች አትክልቱን ያዳክማሉ 

ምርታማነቱንም ይቀንሳሉ፡፡ 

ኩኩምበር፣ ቃሪዎያች፣ 

ስኳሽ፣ ሃባቦች እና 

ቲማቲሞች፣ ሎቬጅ፣ ኦርጋኖ 

እና ሶረል 

ልቀሟቸውና የተጠቃውን 

ቅጠል አስወግዱት፡፡ 

የስር ትሎች እነዚህ ፍጥረታት በፀደይ ወራት ልክ እንደ 

እንቁላል ጣይ ዝንቦች ይራባሉ፡፡ 

ጥቅል ጎመን፣ ብሮኮሊ፣ 

የአበባ ጎመን፣ የብራስልስ 

በቆልት፣ ካል፣ ራዲሽ፣ እና 

ሽንኩርት፡፡  

የቡና ዱቄት ወይም 

የእንጨት አመድ ተጋላጭ 

በሆኑት አትክልቶች ዙሪያ 

አፍስሱ፡፡ በደንብ የተጣበቁ 

የስክሪን ጎጆዎች 

ያባርሯቸዋል፡፡ 

የዓሳ ቅርፊት 

 

ቅባታማ ወይም የተነፋ ጥጥ የሚመስሉ 

ትሎች፡፡ የሚመጠጥ የአትክልት ውሃ 

የሚመገቡ የዓሳ ቅርፊቶች አጋላጭ የማር 

እንጥፍጣፊ ትተው ይሄዳሉ (ያም በተራው 

ጉንዳንና ጥቁር ሻጋታ ይስባል)፡፡  

ሮዝመሪ አስፈላጊ ከሆነ ጨውማ 

ውሃ፡፡ ሤቴ ትሎች ወይም 

ሸረሪቶችን መጠቀም 

ይቻላል፡፡ 

ቀንድ 

አውጣዎችና 

የቅጠል 

ትሎች 

የተጨናነቀና ረግረጋማ ሁኔታ ለእነዚህ 

ቀጫጭን ቦጥቧጮች ምቹ ነው፡፡ በተለይ 

በሌሊት በጣም ንቁ ናቸው፡፡  

የትኛውም የአትክልት ዘር፣ 

ቅጠላቅጠል፡ ባሲል፣ 

ካሌንዱላ እና ሶረል 

በቢራ ቆርቆሮዎች 

አጥምዷቸው፤ በአትክልቱ 

ዙሪያ spread 

diatomaceous earth (ዱቄት 

መሳይ ነው ሆኖም ቆዳቸው 

ሊቋቋመው የማይችለው ስለታም 

ንጥረ ነገር አላቸው):: ቀንድ 

አውጣዎችና የቅጠል ትሎች ቀን 

ቀን ጨለም ባለ ስፍራ መደበቅ 
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ይሞክራሉ፡፡ አንድ የጣውላ 

ቁራጭ ወይም ሌላ ነገር ፈልጉና 

ቀን ቀን እንዲደበቁበት 

አስቀምጡላቸው፡፡ ከዚያም 

አንሱትና ከጣውላው ላይ 

አራግፏቸው፡፡  

የሸረሪት 

mite 

የሸረሪት ትንሷ ዝርያ፡፡ ትንንሾቹ ሸረሪቶች 

የአትክልት ፈሳሾችን ይመጥጣሉ፣ ከዚያም 

በሚያናድድ ሁኔታ ይበሳሱና 

በሚያሞጠሙጥ መልክ አሳብጠው 

ይሄዳሉ፡፡  

አንግሊካ፣ ጀርሜንደር፣ 

ሌመን ቨርብና፣ ሚንት 

ኦርጋኖ፣ ሮዝመሪ ሴጅ እና 

ታይም 

ቅጠሎቹን፣ ግንዱን እና 

ሌሎች የተጠቁ ክፍሎችን 

በደንብ ግረዙ፡፡ ከዚያም 

የትኛወንም ድር በጣጥሱና 

ጣሉ (በኮምፖስት ውስጥ 

ግን አይሁን)፡፡ ሸረሪቶቹ 

ወደ ጎረቤት አትክልቶች 

እንዳይዛመዱ ጠቅላላውን 

አትክልት ለመነቃቀል 

አታመንቱ፡፡ ሴቴትል 

የመሳሰሉ ተፈጥሮአዊ 

አዳኞችን መጠቀም 

ትችላላችሁ ወይም 

በሳሙናማ ውሃ ርጩት፡፡ 

ትሪፕስ ትሪፕሶች ትናንሽ ቢጫ ወይም ቡናማ 

ትሎች ሲሆኑ ቅጠሎችን እምቡጦች ቅርፅ 

አልባ እና አበቦች ቀለም የለሽ እንዲሆኑ 

(ቡናማ ነጠብጣብ እንዲኖራቸው) 

ያደርጋሉ፡፡ጓ 

ሁሉም ዓይነት አትክልቶች ጸረ-ተባይ ሳሙና ወይም 

የኒም ዘይት ልትረጩባቸው 

ትችላላችሁ፡፡ 

ነጭ ዝንብ በቤት አችክልቶችና በግሪን ሃውሶች 

የተለመዱ ሲሆኑ፣ ነጭ ዝንብ 

ፈሳሽመጣጭ ነፍሳት ሆነው ከቅጠሎች ስር 

ይከማቻሉ፡፡ ገና እንጭጮቹን ልብ 

የሚላቸውም የለም፡፡ አብዛኛውን ጊዜ 

የገረጡ፣ ብርሀን አስተላላፊ ዓይነት 

ይመስሉና ከተያያዙበት ቅጠል ጋር 

ራሳቸውን ያመሳስላሉ፡፡ በውጫቸው 

ከተለያዩ ባለቅርፊት ነፍሳት ጋር ተመሳሳይ 

ናቸው፡፡  

ባለ አረንጓዴ ቅጠል 

አትክልቶች፡፡ 

 

 

፤ 

ጸረ-ተባይ ሳሙና ወይም 

የኒም ዘይት ልትረጩባቸው 

ትችላላችሁ፡፡ በተጨማሪም 

ሴቴ ትልን የመሰሉ 

ተፈጥሯዊ አዳኞቸን 

መጠቀም ትቸላላችሁ፡፡ 

ትሎች/የእሳት 

እራት ዕጭ 

በጥቅል ጎመን ቦጥቧጭ እና የበቆሎ ጆሮ 

(ሽፋን) ትሎች እጅግ የከፉ የጓሮ አትክልት 

ተባዮች ናቸው፡፡ 

የምትወድዱት የትኛውም 

ክፍል-  ሰብል፣ የበቆሎ ጆሮ፣ 

እና የበሰለ ቲማቲም 

አትክልቶቻችሁን በጎመን 

ቤተሰብ ፍሬዎች በመሸፈን  

ጠብቁ - ሰብላችሁን 

አዘዋውሩት፡፡ 
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7. ባክቴሪያ 
 

የአኳፖኒክስ ሲስተምን ተግባራዊ ለማድረግና ለማንቀሳቀስ፣ የዓሳውን ኩስ ወደ አትክልት ምግብነት ለመለወጥ የሚያስችል 

የተመጣጠነ የባክቴሪያ ወረራ እንዲኖር ማድረግ ወሳኝነት አለው፡፡ 

 

ይህ ሂደት በሚከተለው መንገድ ይካሄዳል (ስዕላዊ መግለጫ 7)፡ 

 

ዓሳው አሞኒያ ያመነጫል (NH4)   አሞኒያውንም ናትሮሶሞናስ ባክቴሪያዎች ይመገቡትና አሞኒያውን ወደ ናይትራይትነት 

ይለውጡታል (NO2-)  ናይትሮስፒራ ባክቴሪያ ደግሞ ናይትራይትን ወደ ናይትሬት ይለውጣል (NO3-)፣ ናይትሬት ደግሞ 

ለአትክልቶች ድንቅ ማዳበሪያ ነው፡፡  

 

 

የስዕል መግለጫ 27፡ አሞኒያን ወደ ናይትሬት የመለወጥ ሂደት (aquaponicsource.com, 2012) 

አሞኒያ ወደ ናይትሬትነት ካልተለወጠ፣ ዓሳው ይሞታል ምክንያቱም አሞኒያ እጅግ ከበዛ ለዓሳው መርዛማ ነው፡፡ ናይትራይት ወደ 

ናይትሬት ካልተለወጠ አሁንም ዓሳው ይሞታል፣ ምክንያቱም የናይትራይት ከፍተኛ ክምችትም ለዓሳው መርዛማነት አለው፡፡ ባክቴሪያ 

ወደ ሲስተሙ እንዲገባ የምታደርጉት ቅድመ ዝግጅት የለም ምክንያቱም ይህ ለውጥ ሂደት የሚከናወነው በተፈጥሯዊ መንገድ ሲሆን፣ 

ግን በከባቢ አየሩ ላይ ይመሠረታል፣ ባክቴሪያ በሚፈለገው መጠን ለማምረት ጥቂት ሳምንታት ይወስዳል፡፡ ባክቴሪያ በምትፈልጉት 

መጠን እስኪገኝ፣ የዓሶች ጤና ሊታወክና ሊሞቱ እና የአትክልቶችም እድገት ደካማ ሊሆን ይችላል፡፡  

በፈሪትዝ ኢንደስትሪስ ተደረገ ምርምር እንደሚያሳየው፣ ናይትሪፋይንግ ባክቴሪያ ከታች በተዘረዘረው መንገድ ከተለያዩ የአየር 

ሁኔታዎች ጋር ተዛማጅነት ይኖራቸዋል፡ 

1. ለናይትሪፋይንግ ባክቴሪያ ተስማሚ የሆነው አየር ከ 77-86 ዲግሪ ፋራናሃይት (25-30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ) ነው፡፡ 

2. በ 64 ዲግሪ ፋራናሃይት ( 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ) ላይ የእድገት መጠኑ 50% ይቀንሳል፡፡ 

3. ከ 46– 50 ዲግሪ ፋራናሃይት (8-10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ) የዕድገት መጠኑ 75% ይቀንሳል፡፡  
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4. በ39 ዲግሪ ፋራናሃይት (4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ) ላይ ምንም እንቅስቃሴ አይኖርም፡፡ 

5. በ 32 ዲግሪ ፋራናሃይት (0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ) ናይትሪፋይንግ ባክቴሪያ ይሞታል፡፡ 

6. በ 120 ዲግሪ ፋራናሃይት (49 ዲግሪ ሴንቲግሬድ) ላይ ናይትሪፋይንግ ባክቴሪያ ይሞታል፡፡ 

7. ለናይትሮሶሞናስ ምቹ የሆነው የፒ.ኤች. መጠን ከ 7.8 እና 8. መካከል ነው፡፡ 

8. የፒ.ኤች. መጠን ከ 7.0 በታች ሲወርድ፣ ናይትሮሶሞናስ በጣም በቀስታ ያድጋሉ አሞኒያም በጉልህ ይከሰታል፡፡ 

የናይትሮሶሞናስ እድገት እንቅፋት የሚገጥመው የፒ.ኤ. መጠኑ 6.5 ሲሆን ነው፡፡ ሁሉም ናይትሪፊኬሽን እንቅፋት 

የሚገጥመው የፒ.ኤች. መጠኑ ከ 6.0 በታች ሲወርድ ነው፡፡ የፒ.ኤች. መጠኑ ወደ 6.5 ሲጠጋ የአሞኒያውን መጠን 

በመቆጣጠር ረገድ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል፡፡ በዚህ የፒ.ኤች. መጠን በውሃው ውስጥ የሚገኘው ሁሉም አሞኒያ 

መጠነኛ መርዛማ፣ ionized NH3
+ state ይሆናል፡፡ 

ናይትሪፋይንግ ባክቴሪያዎች በሁሉም ውሃ ውስጥ ይገኛሉ፣ ሆኖም አንዳንድ ጊዜ በቁጥር በጣም አናሳ ይሆናሉ፡፡ ስለዚህ 

ዓሶች በውሃው ውስጥ ከመጨመራቸው አስቀድሞ ለንድ ወይም ለሁለት ሳምንታት አሞኒያ እና ተጨማሪ ባክቴሪያ 

በመጨመር ወረራውን ማጎልበት ይገባል፡፡ 

የባክቴሪያ ወረራው ታላቅ ጠቀሜታ ያለወ በመሆኑ ምክንያት፣ በተለይ በመጀመሪያዎቹ ሁለት ሳምንታት የውሃው ጥራት 

በቅርብ ክትትል ሊደረግበት ይገባል፡፡ ያልተመጣጠነ የባክቴሪያ ወረራ ጀማሪ የሆነውን ሲስተም ጤና በእጅጉ ያውካል፡፡ 

ሲስተሙ አንድ ጊዜ ከተንቀሳቀሰና ለጥቂት ወራት ከቀጠለ ባካቴሪያውም በሚዛናዊ ደረጃ ላይ ሲሆን የአሞኒያ፣ 

የናይትራይት እና የናይትሬት መጠኑ የተረጋጋ ሊሆን ይገባል፡፡ 
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8.ትሎች 
 

ከስብርባሪዎች የተሠራው ሲስተም ለዲ.ደብልዩ እና ለኤን.ኤፍ.ቲ. ሲስተሞች ትልቅ ጠቀሜታ አለው ምክንያቱም ትሎች 

ከሲስተሙ ጋር ስለሚራቡ ነው፡፡ በስብርባሪ አልጋው  ውስጥ የሚገኙ ትሎች ጠጣሩን ኩስ እና በአልጋው ውስጥ 

የሚገኙትን የሞቱ ስሮች ይመገቧቸዋል፣ ይህም፣ አልጋዎቹ ንፁህና ከአየር እጥረት ስጋት የተረሩ እንዲሆኑ ያስችላቸዋል፡፡ 

የትሎቹ ኩሶች ከፍተኛ ኦክስጂን ካለው ውሃ ጋር ይደባለቅና በስብርባሪ አልጋዎቹ ውስጥ ይፈስሳል፣ ከዚያም የትል-ሻይ 

ተብሎ የሚጠራውን ያስገኛሉ፡፡ ይህ የትል-ሻይ በጣም ለም ሲሆን በአትክልቶቹ አጠቃላይ እድገት ላይ የሚያበረክተው 

ጥቂት አዎንታዊ ተፅዕኖም አለው፡፡  

ኖርማን አርኮን በኦሀዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የአፈር ኤኮሎጂ ላቦራቶሪ ተመራማሪ ሲሆን ስለቨርሚኮምፖስት የሻይ ምርት እና 

በአትክልት እድገት ላይ ስለሚኖራቸው ተፅዕኖ ምርምር አድርጓል፡፡ በኖቬምበር 2007 የባዮ ሳይክል ህትመት ላይ አንዲህ 

ፅፏል፡ 

“ምርምራችን ቨርሚ ኮምፖስት ስለሚኖረው የማይናቅ አቅም ያስረዳል፡፡ ይህም የሚመረተው ስፋት ካለው እዳሪ ማለትም፣ 

ከከብቶች፣ ከዓሳማ፣ ከወረቀት እና ከተረፈ ምግቦች ነው፡፡ ይህም የአትክልት በሽታዎችን ለምሳሌ  Pythium, 

Rhizoctonia, Plectosporium, and Verticilium; plant parasitic nematodes, such as soybean cyst nematodes 

Heterodera and root knot nematodes Meloidogyne hapla; as well as arthropod pests, such as cabbage 

white caterpillars, cucumber beetles, tomato hornworms, mealy bugs, spider mites and aphids.  የመግታት 

አቅም አለው፡፡” 

ሲጠቃለል፣ ትሎች በነዚህ ምክንያች ጠቃሚዎች ናቸው፡፡ 

1. የሞቱ ትሎችንና ጠጣር ኩሶችን ያፀዳሉ፣ ንጥረ ምግቦችንም በሲስተሙ ውስጥ እንዲቆዩ ያደርጋሉ፡፡ 

2. ለአትክልቱ ተጨማሪ ባዳበሪያ ያስገኛሉ፡፡ 

3. የትል -ሻዩ የአትክልቱን በሽታን፣ ፓራሳይቲክ ኔማቶዴስን፣ እና ጠባዮችን የመከላከል አቅም ይጨምራል፡፡ 

አንድ ሰው ትሎች በሲስተሙ ውስጥ በሲሰተሙ ውስጥ አልገቡም ብሎ መጨነቅ የለበትም፡፡ ትሎች የሚተነፍሱት 

በቆዳቸው ስለሆነ፣ ለጥቂት ጊዜ በውሃ ውስጥ በሕይወት መቆት ይችላሉ፡፡ 

በ500 ሊትር ሚዲያ ውስጥ 500 ግራም ትሎች ሊጨመሩ ይችላሉ፤ አካባቢያቸው በፈቀደላቸወ መጠን ይራባሉ ራሳቸውን 

በራሳቸው ይጠብቃሉ፡፡ 
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9. ሳይክሊንግ እና ጥገና 

የባክቴሪያ ወረራ የመፍጠሩ ሂደት የሲስተም ሳይክሊንግ ተብሎ ይጠራል ምክንያቱም በሲስተማችሁ ውስጥ የናይትሮጂንን 

ሳይክል ስለሚያስተዋውቅ ነው፡፡ የናይትሮጂን ሳይክል ባክቴሪያ  አሞኒያንና ናይትራይቶችን ወደ  አትክልቶቻችሁ ምግብነት 

የሚለውጣቸው የማያቋርጥ ዑደት ነው፡፡ የአኳፖኒክስ ሲስተም ሙሉ በሙሉ ሳይክልድ ሆነ የሚባለው አሞኒያ ወይም 

ናይትራይት እምብዛም ሳይገኝ ሲቀር ነው፡፡ 

በሲስተማችሁ ውስጥ የናይተሮጂን ሳይክል እንዲኖር የማድረጉ ሂደት የሚከተለውን ይመስላል (ከታች የሚገኘውን ሥዕላዊ 

መግለጫ ይመልከቱ)፡ 

ዓሳው አሞኒያ ያመነጫል (NH4)   አሞኒያውንም ናትሮሶሞናስ ባክቴሪያዎች ይመገቡትና አሞኒያውን ወደ ናይትራይትነት 

ይለውጡታል (NO2-)  ናይትሮስፒራ ባክቴሪያ ደግሞ ናይትራይትን ወደ ናይትሬት ይለውጣል (NO3-)፣ ናይትሬት ደግሞ 

ለአትክልቶች ድንቅ ማዳበሪያ ነው፡፡  

ስዕላዊ 

መግለጫ 28፡ አሞኒያን (ዓሳ) ወደ ናይተሬትነት (የአትክልቶች ምግብነት) የመለወጥ ሂደት 
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የሳይክሊንግ አጀማመር 

አሞኒያ (NH₃) የሳይክሊንግ ሂደቱን ይጀምራል፡፡ አሞኒያን በሲስተማችሁ ውስጥ ማስገባት የምትችሉበት አንድ መላ መፍጠር 

ይኖርባቻኋል ያን ጊዜ የአኳፖኒክስ ልብ የሆነውን ባክቴሪያ መሳብ ትችላላችሁ፡፡ አሞኒያም የማስገባቱ ተመራጭ መንገድ ትናሽ 

ዓሶችን/ፊንገርሊንጎችን ማስገባት ነው፡፡ የዓሳ ገንዳችሁን በከፍተኛው የመያዝ አቅሙ መሙላት የለባችሁም፣ ሆኖም ሲስተሙ 

ሊሸከም ከሚችለው ከግማሽ በታች ይሁን፡፡ 

በገንዳው ውስጥ ዓሳ ካስገባችሁ በኋላ፣ የአተነፋፈስ ስርዓታቸው ክፍል በሆነ መንገድ በስንጥቦቻቸው አሞኒያ ማመንጨት 

ይጀምራሉ፡፡ 

ማስታወሸ፡ በጅማሮው ላይ የአሞኒያው መጠን ያለ ልክ ከፍ እንዳይል በቀን አንደ ጊዜ ብቻ መግቧቸው፡፡  

የናይትሮጂኑን መጠን ወደ ዝቅተኛ መርዛማነት ካልለወጥነው፣ ካላዋሃድነውና ካለስወገድነው አሞኒያ በዓሳ ጊል ውስጥ 

ይከማችና በስተመጨረሻ ዓሳውን  ይገድለዋል፡፡ በሳይክሊንግ፣ ውሃው በሲስተሙ ውስጥ ይፈስሳል፣ ከዚያም ጠቃሚ 

ባክቴሪያዎችን በፊልተር ውስጥና በሚዲያ አልጋ ውስጥ መገንባት ሚችልበትን አቅም ያስገኛል፡፡ አጠቃላይ ሂደቱ 

ትዕግሥት ይጠይቃል፣ በየቀኑም የአሞኒያውን መጠን በውሃው ውስጥ በየቀኑ መፈተሸ ይገባል፡፡ 

ስለ አሞኒያ ልናውቅ የሚገባን ጠቃሚ ነገር (NH₃) ያለማቋረጥ ወደ አሞኒየም (HH₄⁺) ከዚም በግልባጩ፣ በውሃው 

ሙቀትና ፒ.ኤች. ክምችታቸው መጠን የሚለዋወጥ መሆኑን ነው፡፡ አሞኒያ ለዓሳው እጅግ መርዛማ ነው፣ አሞኒየም ግን ጉዳቱ 

እስከዚህም ነው፡፡ በመደበኛነት፣ የሙቀቱ መጠን እና የፒ.ኤች. መጠን ሲያድግ፣ በዝቅተኛው ካለው ይልቅ አሞኒያው 

መርዛማነቱ ይጨምራል፡፡ የአጠቃላዩን የአሞኒያ (አሞኒያ ሲደመር አሞኒየም) በሁለቱ ፎርሞች መካከል ልዩነትን ሳይፈጥሩ 

ስታንዳርድ መፈተሻዎች መጠኑን ሊያሳዩን ይችላሉ፡፡ ከታች የሚገኘው ሰንጠረዥ የአሞኒያን የረጅም ጊዜ መጠን በእያንዳንዱ 

ሚሊዮን ልኬት (ppm) በአንድ የሚታወቅ የሙቀትና የፒ.ኤች. መጠን ውስጥ ከስጋት ነፃ የሚባለውን ያመለክተናል፡፡ 

በተለያዩ የፒ.ኤች. እና የሙቀት መጠኖች የአሞኒያ (NH₃)  መርዛማነት በዓሳ ካልቸር ሲስተም ውስጥ በፐርሰንት ሲለካ፡ 

Percentage of toxic ammonia (NH₃) in a fish culture system at different pH and temperature levels 

Temp(⁰F) 61 64 68 72 75 79 82 86 90 

Temp(⁰C) 16 18 20 22 24 26 28 30 32 

pH          

7.0 0.30 0.34 0.40 0.46 0.52 0.60 0.70 0.81 0.95 

7.4 0.74 0.86 0.99 1.14 1.30 1.50 1.73 2.00 2.36 

7.8 1.84 2.12 2.45 2.80 3.21 3.68 4.24 4.88 5.72 

8.2 4.49 5.16 5.94 6.76 7.68 8.75 10.00 11.41 13.22 

8.6 10.56 12.03 13.68 15.40 17.28 19.42 21.83 24.45 27.68 

9.0 22.87 25.57 28.47 31.37 34.42 37.71 41.23 44.84 49.02 
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የአሞኒያና የናይትራይት መጠን ዕድገት እያሳየ መሆን አለመሆኑን በየቀሙ ፈትሹ፡፡ በጣም ከፍ ካለ፣ በገንዳው ውስጥ 

ያለውን ውሃ ሦስት እጅ ከክሎሪን ነፃ በሆነ አዲስ ውሃ ለውጡት፡፡ አዲሱ ውሃ በገንዳው ውስጥ እንደ ቆየው ውሃ 

ተመሳሳይ የፒ.ኤች. እና የሙቀት መጠን እንዳይነረው ግን ጥንቃቄ አድርጉ፡፡  

የፒ.ኤች. መጠን በሳይክሊንግ ወቅት 

ከዓሳው ጋር ሳይክሊንግ በሚካሄድበት ወቅት የፒ.ኤች መጠኑ ከ 6.8 – 7.0 እንዲቀራረብ አድርጉ፡፡ ተመራጭ የሆነው 

መጠን ከ 6.8 በታች ሊሆን አይገባም ምክንያቱም ባክቴሪያ በጥሩ ሁኔታ የሚራባው  በ 7.0 እና በ8.0 መካከል ነው፡፡ 

ሆኖም ከ7.0 በጣም ከፍ ካለ፣ ከላይ የተገለፀው የአሞኒያ መርዛማነት ችግር ይፈጥራል፡፡ (ከፍተኛ የፒ.ኤች. መጠን የአሞኒያ 

ክምችት መኖሩን ያመለክታል)፡፡ 

በሳይክሊንግ ወቅት የፒ.ኤች. መጠናችሁን ዝቅ ማድረጋችሁን ልትገፉበት ይገባል፣ ሆኖም ሲስተማችሁ ሲሠራ የፒ.ኤች. 

መጠኑ ዝቅ ስለሚል መልሳችሁ መጨመር ያስፈልጋችኋል፡፡  

የፒ.ኤች. መጠናችሁ ማደግም ወይም መቀነስም ቢያስፈልገው፣ የፒ.ኤች. መጠናችሁን ቀስ በቀስ ማስተካከል አስፈላጊ ነው፡፡ 

በየቀኑ የፒ.ኤች. መጠናችሁን ከ0.2 በላይ ከቀየራችሁት፣ ለዓሳችሁ አስጨናቂና አደገኛ ሊሆን ይችላል፡፡  

ናይትራይት (NO₂) 

ካርቦን ሞኖክሳይድ (CO)  አየር ለሚተነፍሱ እንደሚሆን ሁሉ ናይትራይትም ለዓሳ እንደዚያው ነው፡፡ በደም ውስጥ 

በኦክስጂን ፋንታ ይጣበቃል፣ እናም ዓሶች የሚፈልጉትን ኦክስጂን እንዳያገኙ ያግዳቸዋል፡፡ በናይትራይት የተመረዙ ዓሶች  

“ብራውን ብለድ ዲዝዝ” ተብሎ በሚታወቅ ህመም ይሞታሉ፡፡ ሲስተማችሁን ከዓሳ ጋር ሳይክል በምታደርጉበት ወቅት፣ 

የናይትራይት መጠናችሁ ከ 10 ፒ.ፒ.ኤም.በላይ ከወጣ፣ ከላይ ባሳየናችሁ መሠረት ውሃ መቀየር ይገባችኋል፡፡ 

 

የመመርመሪያ መሣሪያዎች 

እንደጠቀስነው፣ ሲስተማችሁን ሳይክል በምታደርጉበት ወቅት በተለይም ከዓሣ ጋር ሳይክል ስታደርጉ፣ ጥሩ የመመርመሪያ 

መሣሪያዎች ያስፈልጓችኋል፡፡ የአሞኒያ፣ የናይትራይት እና የናይትሬት እንዲሁም የፒ.ኤች. መጠናችሁን ዘወትር መፈተሽ 

አስፈላጊ ነው፡፡ ያን ጊዜ ሁሉም ንጥረ-ነገሮች በተፈላጊው መጠን ላይ ያሉ መሆናቸውን ታውቃላችሁ፡፡ ካልሆኑ ግን 

የእርምት እርምጃ ልትወስዱ ይገባችኋል፡፡ 

ውሃችሁንም መመርመር መቼ ሙሉ በሙሉ ሳይክል እንደምታደርጉና ተጨማሪ ዓሶች መጨመር እንደምትችሉ 

የምታውቁበት ብቸኛው መንገድ ነው፡፡ 

የአሞኒያ፣ የናይትራይት ወ.ዘ.ተ. መጠኖችን የምትለኩባቸው የመመርመሪያ ቁሶች ከግሬት ኮሚሽን ታገኛላችሁ፡፡  

መደበኛውን ንባብ ለማወቅ የተለመደውን ቴርሞሜትር መጠቀም ትችላላችሁ፡፡ 
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10.ጥገና 
የትኛውም የአኳፖኒክስ ሲስተም  በአግባቡ እንዲንቀሳቀስ ጥገና ይፈልጋል፣ ያም በየቀኑ፣ በየሣምንቱ እና በየወሩ 

እንደአስፈላጊነቱ የሚከናወን ይሆናል፡፡ በዚህ ምዕራፍ ይህንን ተግባር እናብራራለን፡፡ 

በየቀኑ የሚከናወኑ ተግባራት 

መመገብ 

ዓሶቻችሁን በቀን ቢያንስ ሁለት ጊዜ መመገብ ይገባችኋል፣ ከተቻለም፣ በቀን አራት ጊዜ ጥሩ ነው፡፡ በቀን አራት ጊዜ 

ከመገባችኋቸው የዓሶቻችሁን ጤንነት ለመመርመር የበለጠ ዕድል ይሰጧችኋል፡፡ 

የዓሳ ገንዳውን ሙቀት መፈተሽ 

በተለይ በኢትዮጵያ ከፍተኛ የመሬት አቀማመጥ ላይ የምትኖሩ ከሆነ፣ ወይም ሲስተማችሁ አነስተኛ ከሆነ፣ የዓሳ ገንዳችሁን 

ሙቀት በየቀኑ ፈትሹ፡፡  

ፓምፖችንና ቧንቧዎቻችሁን መፈተሽ 

የሲስተማችሁ የምግብና የፍሳሽ እንቅስቃሴ ጤናማ መሆኑን ፈትሹ፡፡ ጤናማ ካልሆነ ግን፣ ፓፕፓችሁ በአግባቡ መሥራት 

አለመሥራቱን መርምሩ፣ ደግሞም ቧንቧዎች አለመደፈናቸውን አረጋግጡ፡፡ በተጨማሪም ሲፎናችሁ በሚገባት ልክ 

እየሠራች መሆኗን አረጋግጡ፡፡ 

 

በየሣምንቱ የሚከናወኑ ተግባራት 

የፒ.ኤች. መጠናችሁን ፈትሹ 

የአኳፖኒክስ ሲስተማችሁን ጤና ከመወሰን አንጻር የፒ.ኤች. መጠን ወሳኝነት አለው፡፡ አንዳንድ የአኳፖኒክስ ሲስተሞች 

የፒኤች መጠናቸው ከ 6.8-7.0 በዘላቂነት ቋሚ ሆኖ እያለ፣ በጣም ጤናማ የአኳፖኒክስ ሲስተሞች ግን የአኳፖኒክስ 

ሲስተማቸው ከጊዜ ብዛት እየቀነሰ ይሄዳል፡፡  ከ6.4 በታች ዝቅ ካለ ግን አንድ እርምጃ ልትወስዱ ይገባል፡፡ የፒኤች መጠን 

ካደገ ደግሞ በማሳደጊያ አልጋችሁ ውስጥ አንድ ሙት ዞን አለ ማለት ነው፡፡ 

የአሞኒያ መጠናችሁን ፈትሹ 

የአሞኒያ መጠን ወሳኝ እስከሆነና፣ ለዓሳውም አደጋኛ ችግር ፈጣሪ እስከሆነ ድረስ፣ የአሞኒያ መጠናችሁ በጤናማ ክልል 

ውስጥ የመገኘቱን ነገር በየሳምንቱ መፈተሽ እጅግ ወሳኝነት አለው፡፡ 

አስፈላጊ ከሆነ ውሃ ጨምሩ  

በኢትዮጵያ አንዳንድ አካባዎች የሙቀቱ መጠን ከፍተኛ እስከሆነ ድረስ፣ በየሳምንቱ የውሃችሁን መጠን መፈተሽ ተገቢ 

ነው፡፡ አሰፈላጊ ከሆነ፣ የውችሁን መጠን በሳምንት ሁለት ጊዜ ከዚያም በበለጠ ፈትሹ፡፡ ከውሃችሁ አጠቃላይ መጠን 10 

በመቶ በላይ የምትጨምሩ ከሆነ፣ ከክሎሪን የፀዳ መሆኑን አረጋግጡ፣ የፒኤች ወይም የውሃችሁን የሙቀት መጠን ድራመዊ 

በሆነ መንገድ መለወጥ አትችሉም፡፡ 

ተባዮች መኖር አለመኖራቸውን ፈትሹ 

ተባዮች ሰብላችሁን (በከፊልም ቢሆን) ሊያወድሙ ይችላሉ፡፡ ስለዚህ በሳምንት አንድ ጊዜ ለአትክልቶቻችሁ አደገኛ የሆኑ 

ተባዮች መኖር አለመኖራቸውን ፈትሹ፡፡ በተለይም አዳዲስ አትክልቶችን ስትተክሉ ፍተሸችሁን አጠናክሩ፡፡ 
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በዓሳ ገንዳው ውስጥ ጠጣር ኩስ ካለ አስወግዱ 

በዓሳ ገንዳችሁ ውስጥ በርካታ ጠጣር ኩስ ካለ፣ በተቻለ መጠን ይህንን ኩስ አስወግዱ፡፡ 

ፊልተሯን አፅዱ 

በሳምንት ወይም በሁለት ሳምንት አንድ ጊዜ ፊልተራችሁን አፅዱ፡፡ ፊልተራችሁን አውጥታችሁ ማፅዳት ትችላላችሁ፡፡ 

ቆሻሻውን መጣል ትችላላችሁ ወይም ጠጣሩን ፈሳሽ ጥቂት ውሃ ጨመር አድርጎ ዝግ በሆነ ገንዳ ውስጥ ማከማቸትም 

ሌላው መንገድ ነው፡፡ ይህንንም ለአንድ ወር ያህል ከገፋችሁበት፣ ለአትክልቶቻችሁ የሚያስፈልገውን ንጥረ ምግብ 

እስከተሸከመ ድረስ ውሃውን ከገንዳው ውስጥ በማውጣት በሲስተማችሁ ውስጥ መልሳችሁ መጨመር ትችላላችሁ፡፡ 

 

በየወሩ የሚከናወኑ ተግባራት 

የናትሬት መጠናችሁን ፈትሹ 

የናይትሬት መጠናችሁ 100 ፒፒኤም ከደረሰ በናይትሪፋይንግ ባክቴሪያ የተመረተውን ናይትሮጅን የሚወስዱ በቂ 

አትክልቶች የሌሏችሁ መሆኑን ያመለክታል፡፡ የናይትሬት መተናችሁ ከፍ ሲል ካያችሁ፣ አትክልቶችን በሲተማችሁ ውስጥ 

የመጨመር ጊዜው መሆኑን እወቁ ወይም ጥቂት ዓሶችን ምርት አድርጎ ማውጣት ይገባል፡፡ 
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11.ማላሪያ/ወባ 
በመጨረሻ፣ በሲስተማችሁ ዙሪያ ስለሚገኝ የወባ ትንኝ ችግር መነጋገር ያስፈልገናል፡፡ በሲስተማችሁ ውስጥና ዙሪያ በርካታ 

ውሃ እስካለ ድረስ፣ የወባ ትንኞችን የሚስብ ይሆናል፡፡ ዋናዎቹ የችግር ቀጠናዎች የሚዲያ አልጋውና የተንሳፋፊ ጀልባ 

አልጋዎች ናቸው፡፡ የዓሳ ገንዳው ችግር ላይሆን ይችላል፣ ምክንያቱም ዓሶቹ ትሎቹንና እንቁላሎቹን ይመገቡዋቸዋልና ነው፡፡ 

ምናልባት የወባ ትንኞችን ጨርሶ ማስወገድ አትችሉ ይሆናል (ምንም እንኳን የአኳፖኒክስ ሲስተሞች ይብዛም ይነስም ከወባ 

የነፁ ናቸው ሲባል ብንሰማም፣ ሲስተማችሁ የወባ መራቢያ ስፍራ እንዳይሆን ጥቂት እርምጃ ልትወስዱ ይገባል)፡፡ 

የወባ ዓሳ/ጉፒስ  

ቴላፒያ ዓሶች አትክልት በል እስከሆኑ ድረስ፣ በተንሳፋፊ ጀልባ አልጋችሁ ላይ ማስቀመጥ ጥሩ አይሆንም፡፡ ምናልባት 

የአትክልቶቻችሁን ስሮች በመመገብ ሊያጠፏቸው ይችላሉ፡፡ ግን ሥጋ በል ዓሶችን ለምሳሌ ጉፒዎችን በተንሳፋፊ ጀልባ 

አልጋችሁ ውስጥ ካኖራችሁ፣ ወባዎችንና እንቁላላቸውን እንዲሁም ሌሎች ጎጂ ተባዮችን ይበላሉ፡፡ 

የወባ ትንኝ አባራሪ አትክልቶች 

በሲስተማችሁ ውስጥ ወይም አካባቢ ወባ በል ወይም ጉፒዎችን የማታገኙ ከሆነ፣ የወባ ትንኝ አባራሪ የሆኑ አትክልቶችን 

ለማግኘት ልትሞክሩ ትችላላችሁ፡፡ ወባ አባራሪ ሆኑ አትክልቶች፡ 

1. Lantana camara (don’t plant too much, because they will grow and multiply very fast) 

2. Lemon thyme 

3. Lemon balm 

4. Basil with small leaves (not the one used for the kitchen) 

5. Lemon verbena 

6. በተለያዬ የኢትዮጵያ ጎሳዎች ውስጥ ዓሳ አባራሪ የሆኑ የተለያዩ የአትክልት ዝርያዎች አሉ፡፡ የእነዚህ አትክልቶች 

ሰንጠረዝ በሚቀጥለው ገፅ ላይ ይገኛል፡፡ 
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ወባ አባራሪ አትክቶች 
S. 
No. 

Vernacular 
name (Afaan 
Oromoo) 

Family name Plant Scientific 
name 

Plant Part(s) 
used 

Method of application 
(traditional way of 
using) 

Insect(s) control 

1 Dhumugaa Acanthaceae Justicia 
schimperiana T. 

Leaves Burning to generate 
smoke. 

Mosquitoes and 
coachroaches 

2 Qullubii adii Alliaceae Allium sativum 
Linn. 

Bulb Crushing and applying 
the juice on the skin. 

Mosquitoes 

3 Eebicha Asteraceae Vernonia 
amygdalina Del. 

Leaves and 
barks 

Crushing the leaves and 
apply the juice on the 
exposed parts of the 
body. 

Tick, mites and 
mosquitoes 

4 Qabaaricho Asteraceae Echinops 
kebericho 
Mesfin. 

Root Dried parts burned to 
generate smoke 

Mosquitoes 

5 Fexo Brassicaceae Lepidium sativum 
Linn 

Seeds Crushing and applying 
on skin also drinking 

Mosquitoes, 
housefly, ticks and 
mites. 

6 Sanaficaa Brassicaceae Brassica nigra 
Linn. Koch 

Seeds Seed crushed and its 
juice rubbed on the 
body 

Mosquitoes 

7 Qomonyoo Buddlejaceae Buddleja 
polystachya 
Fresen. 

Dermis of 
roots 

Burning the dried roots 
to generate smoke. 

Mosquitoes 

8 Ixanaa (nadii) Burseraceae Boswellia 
papyrifera (Del.) 
Hochst. 

Barks and 
Resin 

Burning to barks and 
resin to generate smoke. 

Mosquitoes and 
house fly 

9 Papayaa Caricaceae Carica papaya 
Linn. 

Leaves Crushing the dried 
leaves and apply the 
juice on the exposed 
parts of the body. 

Mosquitoes and ticks 

10 Bukbuka Colchicaceae Colchicum 
autumnale Linn. 

Barks/dermis Burning the dried parts 
to generate smoke. 

 

11 Gatirra 
Habasha 

Cupressaceae Cupressus 
lusitanica Mill. 

Leaves, 
dermis, barks 

Burning dried parts to 
generate smoke. 

Mosquitoes and 
house fly 

12 Bakanissa Euphorbiaceae Croton 
macrostachyus 
Hochst. ex Del. 

Leaves Burning the dried leaves 
to generate smoke. 

Mosquitoes 

13 Qobo Euphorbiaceae Ricinus 
communis Linn. 

Seeds Seed crushed and it 
juices applied on the 
skin. 

Tick, mosquitoes, 
and bedbugs 

14 Damakessie Lamiaceae (alt. 
Labiatae) 

Ocimum 
lamiifolium 
Hochst. ex Benth. 

Leaves Burning dried parts to 
generate smoke, making 
juice and applying on 
skin 

Mosquitoes 

15 Qoricha michii Lamiaceae (alt. 
Labiatae) 

Ocimum suave 
Willd. 

Growing 
plant nearby 
houses, 
whole plant 
and leaves 

Burning dried parts to 
generate smoke, making 
juice and applying on 
skin 

Mosquitoes 
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16 Hincinnii Malvaceae Pavonia urens 
Cav. 

Leaves Burning to generate 
smoke. 

Mosquitoes and 
house fly 

17 Akaakltii adii Myrtaceae Eucalyptus 
globulus Labill 

Whole plant 
and leaves 

Burning whole plant and 
crushing leaves and 
applying on exposed 
body parts 

Mosquitoes and 
other 
haematophagous 
insects 

18 Bargamoo adii Myrtaceae Eucalyptus 
citriodora Hook. 

Leaves Crushing and applying 
on skin and burning to 
generate smoke. 

Mosquitoes, 
coachroaches, ticks 
and house fly 

19 Ejersaa Oleaceae Olea europaea 
Linn. 

Leaves and 
parks 

Dried parts burned to 
generate smoke. 

Mosquitoes and 
house fly 

20 Qolaa 
burtukanaa 

Rutaceae Citrus sinensis 
(L.) Osb. 

Peals Dried peels burned to 
generate smoke 

Mosquitoes and 
house fly 

21 Lommii Rutaceae Citrus 
aurantifolia 
(Christm.) 

Peels of fruits Crushing and applying 
on exposed parts of the 
body. 

Mosquitoes 

22 Hargessa 
dhala 

Xanthorrhoeacea
e 

Aloe pulcherrima 
M.G. Gilbert & 
Sebsebe. 

Leaves Burning the dried leaves 
to generate smoke and 
crushing leaves to spray 
in and around houses. 

Tick and mosquitoes 

23 Shitab NA NA Churn of 
several 
repellent 
plant parts 

Smoking and spray Mosquitoes and 
other 
haematophagous 
insects 
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የተለያዩ ጽሑፎችና ድረ-ገፆች 
 

ለዚህ  ማኑዋል የተገለገልንባቸው መጻሕፍት 

1. Bernstein, Sylvia. Aquaponic Gardening. 2013, Saraband. 

2. Frowine, S.A. Gardening basics for dummies. 2007, Wiley. 

ለዚህ ማኑዋል ያጣቀስናቸው እና እናንተም ልትጎበኗቸው የሚገቡ ድረ-ገፆች 

1. The aquaponics source (website Sylvia Bernstein): www.aquaponicsource.com  

2. Aquaponics Pty Ltd: www.aquaponics.com.au  

3. Backyard Aquaponics: www.backyardaquaponics.com 

4. Earthangroup: www.earthangroup.com.au  

5. Organic Gardening: www.organicgardening.com 

6. Planet natural: www.planetnatural.com 

7. University of Florida: http://entnemdept.ufl.edu/creatures/ 

ስለ አኳፖኒክስ ማራኪ የሆነ ቪዲዮ፡ 

1. Bright Agrotech: www.youtube.com/user/BrightAgrotechLLC 

http://www.aquaponicsource.com/
http://www.aquaponics.com.au/
http://www.backyardaquaponics.com/
http://www.earthangroup.com.au/
http://www.organicgardening.com/
http://www.planetnatural.com/
http://entnemdept.ufl.edu/creatures/
http://www.youtube.com/user/BrightAgrotechLLC

