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ስሎው ፉድ 



ስሎው ፉድ 
ስሎው ፉድ የተባለው አለም አቀፍ የሆነ የበጎ አድራጎት ማህበር ሲሆን ፣ በዓለም ላይ ከ150 በላይ 
በሚሆኑ  አገራት ውስጥ ይሰራል። ከ100,000 በላይ አባላት ሲኖሩት፣ 2,000 የሚሆኑ የቴራማድሬ 
(እናት ምድር) የምግብ ማህበራትና በሚልዮኖች የሚቆጠሩ የስሎው ፉድን አላማ የሚያራምዱ 
ደጋፊዎች አሉት።

ስሎው ፉድ በዋናነት ምግብ ጥሩና በአምራቹ ጥበብ ላይ የተመሠረተ መሆን አለበት በሎ ያምናል። 
እንዲሁም ምግብ ንጽህናውን የጠበቀ እና የአካባቢን ፣ የአምራቾችንና የተጠቃሚዎችን ጤንነት 
ያገናዘበ መሆን አለበት። በተጨማሪም ምግብ ፍትሃዊ መሆን አለበት፤ ይኽም ማለት የህብረተሰባዊ 
መብትን የሚያከብር እና ባህልና የብዝሀ ህይወት ሀብትን ጥቅም ያገናዘበ መሆን አለበት። 

በዚህም ምክንያት ስሎው ፉድ የሚደግፈው የግብርና መርህ በመሬት እውቀት ላይ የተመሰረተ ሲሆን 
፣ ተፈጥሮን፣ ብዝሀ ህይወትንና የማህበረሰብን ባህል የሚያከብር መሆን አለበት። 

ስሎው ፉድ ማለት…

 ኮንቪቭያ 

የስሎው ፉድ ኮንቪቭያ የተሰኙት (አርሶ አደሮች፣ 
አርብቶ አደሮች፣ አሳ አስጋሪዎች፣ የምግብ 
ባለሞያዎች፣ መምህራን፣ ተማሪዎች፣ ጋዜጠኞችና፣ 
ዶክተሮች የመሳሰሉት ባለሞያዎች) በማህበር 
ተደራጅተው፣ የስሎ ፉድን ፍልስፍና በማህበረሰብ 
ደረጃ የሚያስተዋውቁና የሚያስፋፉ ቡድኖች 
ናቸው። 
www.slowfood.com 

 በአፍሪካ 10,000 የአትክልት ቦታዎች 

10,000 የሚሆኑት የትምህርት ቤቶችና 
የማህበረሰብ አቀፍ ፣ ለምግብነት የሚውሉ 
የአትክልት ቦታዎች፣ ዘላቂ ግብርናን የሚተገብሩና 
የተለያዩ ዘርፎችን ያሳተፉ በመሆናቸው፣ ለሌሎች 
አርአያ መሆን ይችላሉ::  
www.slowfoodfoundation.com 



 ፕሬሲዲያ 

ፕሬሲዲያ ማለት በመጥፋት ላይ የሚገኙ 
በጥቃቅንና አነስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ ባህላዊ 
ምግቦችን፣ እንዲሁም በማህበረሰብ ደረጃ ላይ 
ያሉ አገር በቀል ዝርያዎችን፣ የአትክልትና ፍራፍሬ 
አይነቶችን እንዳይጠፉ ድጋፍ የሚያደርጉ ማህበራት 
ናቸው።  
www.slowfoodfoundation.com 

 የጣዕም ቅርስ 

የጣዕም ቅርስ የተሰኘው የባህላዊ ምግቦች 
ማውጫ መዝገብ ሲሆን፣ ይህም በመጥፋት ላይ 
ያሉ አትክልቶችን፣ ፍራፍሬዎችን፣ ጥራጥሬዎችን፣ 
አዝእርትን፣ የከብት ዝርያዎችን እንዲሁም የዳቦና 
የኩስኩስ ዓይነቶችንና የቅመማ ቅመሞችን ዝርዝር 
የያዘ፣ የመረጃ ቋት ነው። 
የአፍሪካ የጣዕም ቅርስ ማውጫ፣ እስካሁን ወደ 
100 የሚጠጉ ምርቶችን አካትቷል።
 www.slowfoodfoundation.com 

 የስሎው ፉድ የምግብ ባለሞያዎች 
ህብረት  

የስሎው ፉድ የምግብ ባለሞያዎች ህብረት 
በማህበረሰብ ውስጥ የሚገኙ ባህላዊ ምግቦችን 
የሚያስተዋውቁ የባለሞያዎች ማህበር ነው ::
የመጀመሪያው በአፍሪካ የስሎው ፉድ የምግብ 
ባለሞያዎች ህብረት የተመሠረተው እ.አ.አ. 
በ2013 በሞሮኮ አገር ነበር።
www.slowfoodfoundation.com 

 የአርሶ አደሮች ገበያዎች  

የስሎው ፉድ የአርሶ አደሮች ገበያዎች ፣ 
በማህበረሰብ ደረጃ ያሉ፣ ቀጥታ በአምራቾች 
በኩል፣ ወቅታዊ ምግቦች የሚሸጡባቸው፣ አርሶ 
አደሮች የሚሳተፉባቸው ገበያዎች ናቸው። 
በአፍሪካ የመጀመሪያው የስሎው ፉድ የአርሶ አደር 
ገበያ  የተጀመረው በማፑቶ ሞዛንቢክ አገር ነው።
www.earthmarkets.net



 የስሎው ፉድ የብዝሀ ህይወት ድርጅት

የሰሎው ፉድ የብዝሀ ህይወት ድርጅት፣ የስሎው ፉድ 
ፐሮጄክቶችን የማስተባበርና የምግብና የግብርና 
ብዘሀ ህይወትን የመጠበቅ ሀላፊነት አለበት። 
ፐሮጄክቶቹም፤ በአፍሪካ ለምግብነት የሚውሉ 
የአትክልት ቦታዎች ፣ የጣዕም ቅርስ፣ ፕሬሲዲያ፣ 
የአርሶአደር ገበያዎች እና የስሎው ፉድ የምግብ 
ባለሞያዎች ህብረት ናቸው። 
www.slowfoodfoundation.com 

  ቴራ ማድሬ (እናት ምድር)

ቴራ ማድሬ ማለት ጥሩ ፣ ንፁህ እና በአግባቡ 
የተመረቱ ምግቦችን የሚያበረታታና የሚያስተዋውቅ 
የአለም አቀፍ አውታር ነው። የቴራ ማድሬ ማህበር 
አባላትም ሀሳብንና፣ መረጃዎችን ለመለዋወጥ፣ 
እንዲሁም የሚያከናውኗቸውን ተግባራትና ፣ 
ምርቶቻቸውን ለማስተዋወቅ፣ በየሁለት አመቱ 
በጣሊያን አገር፣ ሳሎነ ዴል ጉስቶና ቴራ ማድሬ 
በተሰኘ ዝግጅት ላይ ይገናኛሉ።  
www.terramadre.info/en

 የጋስትሮኖሚክ ሳይንስ ዩኒቨርስቲ 

የጋስትሮኖሚክ ሳይንስ ዩኒቨርስቲ መቀመጫው 
በጣሊያን አገር ሲሆን፣ የሚመራው በስሎው ፉድ 
ፍልስፍና መሠረት ነው። በዚህም ዩኒቨርስቲ 
በርካታ አፍሪካውያን ተማሪዎች ሲኖሩ፣ እነርሱም 
ትምህርታቸውን ሲጨርሱ ወደ የአገራቸው 
ተመልሰው ጥሩ ንፁህና አግባብነት ያለውን የግብርና 
ስራ ያስፋፋሉ። በአፍረካ 10,000 የአትክልት 
ስፍራዎችን መመሥረቻ ፕሮጄክት ከሚገኘው ገቢ፣ 
የተወሰነው አፍሪካውያን ወጣቶችን ለማስተማርያ 
ሰኮላርሺፕ ይውላል።
www.unisg.it/en



 ስሎው ፉድ በአፍሪካ

ስሎው ፉድ በአፍሪካ ውስጥ እ.አ.አ ከ2003 ዓ.ም. 
ጀምሮ ሲሰራ የነበረ ሲሆን አርሶ አደሮችን፣ አርብቶ 
አደሮችን፣ ዓሣ አጥማጆችን፣ የምግብ ባለሞያዎችን፣ 
ተማሪዎችን፣ አስተማሪዎችንና፣ ጋዜጠኞችን ፣ 
በአጠቃላይ ከአሀጉሩ ከ100,000 በላይ የሚሆኑ 
ህዝቦችን ያሳትፋል። 
አፍሪካ ግዙፍ አሀጉር ስትሆን፣ በውስጧም 54 
አገራትና ከ2,000 በላይ ቋንቋዎችን የሚናገሩ፣ 
ከአንድ ቢሊዮን በላይ ነዋሪዎች አሏት። ይህች የልዩ 
ልዩ አየነት ብሔረሰቦችና ባህላት ባለቤት የሆነችው 
አሀጉር፣ የብዝሀ ህይወትም ባለፀጋ ናት ። 

የአሀጉሪቱ አንድ ሶስተኛው በረሃማ ቢሆንም፣ ከሶርያ ተነስቶ፣ ኢትዮጵናን አቋርጦ 
ሞዛንቢክ የሚደርሰው፣ 6,000 ኪ.ሜ የሚሸፍነው የስምጥ ሸለቆ፣ በአለምችን በጣም አስደንቂ 
የሚባሉ ስርአተ ምህዳሮች መገኛ ነው። ከነዚህም መሀከል ከአፍሪካ ትልልቆቹ የቪክቶሪያ ሀይቅና 
የኪሊማንጃሮ ተራራ ይገኙበታል። 
ስሎው ፉድ ስለ አፍሪካ የብዝሀ ህይወት ሀብት ዋጋ ግንዛቤ ለመፍጠር ፣ እንዲሁም የምግብ ሉአላዊነት 
መብትን ለማስከበር፣ ባህላዊ ምርቶችን እንዲያንሠራሩ ለማድርግ እና ባህላዊ ምግቦች ከገበያ፣ ከማዕድ 
ቤቶችና ከትምህርት ቤቶች እንዳይጠፉና የጠፉትም  እንዲመለሱ ተግቶ ይሰራል። ስሎው ፉድ በአፍሪካ 
ውስጥ የተሰማራባቸው ዘርፎች ቀጥሎ የተዘረዘሩት ናቸው።

በአፍሪካ 10,000 የአትክልት ቦታዎች

ፕሬሲዲያ

የምግብ ማህበረሰቦች

የጣዕም ቅርስ ምርቶች

ኮንቪቭያ

ስሎው ፉድ በአፍሪካ



በአፍሪካ 
10,000 
የአትክልት 
ቦታዎች ለምን 
ተፈለጉ ?



በአፍሪካ ትምህርት ቤቶችና መንደሮች ውስጥ ጥሩ፣ ንፁህና ፍትሃዊ፣ ለምግብነት የሚውሉ 
የአትክልት ቦታዎች መፍጠር ማለት፣ ትኩስና ጤናማ የምግብ አቅርቦትን ማረጋገጥ ሲሆን ፤ በሌላ 
በኩል ደግሞ ስለ መሬታቸውና ባህላቸው ተቆርቋሪ የሆኑ ፣ ለወደፊትም የለውጥ ሀዋርያ በመሆን 
አሀጉሪቱን ወደ በጎ አቅጣጫ መምራት የሚችሉ ወጣት አፍሪካውያንን ማፍራትና ማሰልጠን ማለት 
ነው። በአፍሪካ የሚገኙት 10,000 የአትክልት ሥፍራዎች በተለያዩ አካባቢያዊ፣ ማህበራዊና ባህላዊ 
ልምዶች ላይ የተመሠረቱና በቀላሉ የሚተገበሩ በመሆናቸው፣ ዘላቂነት ላለው የግብርና ስራ አርአያ 
ናቸው። 
እነኝህ 10,000 የአትክልት ቦታዎች በአንድነት ለአፍሪካ የተለየ አቅጣጫ ጠቋሚ ፤ ለብዙሃኑ ወጣት 
አፍሪካዊ ደግሞ የተስፋ ምንጭ ሆነው ያገለግላሉ። 

 አትክልት ቦታዎች በስሎው ፉድ እቅድ መሠረት   

የስሎው ፉድ የአትክልት ቦታዎች በአፍሪካውያን ማህበረሰቦች የተቀረፁ፣ የተፈጠሩና የሚመሩ ናቸው።

በአፍሪካ እያንዳንዱ የአትክልት ቦታ የራሱ የሆነ አስተባባሪ ሲኖረው ፤ እያንዳንዱ አገር ደግሞ 
በሔራዊ ወይም በክልል ደረጃ ላይ፣ አንድ ወይም ከዚያ በላይ የፕሮጄክት አስተባባሪዎች ይኖሩታል።

አስተባባሪዎቹም የተወሰኑት የግብርና ባለሞያ ሲሆኑ፣ አንዳንዶቹ ጣሊያን አገር ከሚገኘው 
ከጋስትሮኖሚክ ሳይንስ ዩኒቨርስቲ፣ ወይም ከአሜሪካ፣ ከፈረንሳይ እንዲሁም ከሌላ ሀገራት 
ትምህርታቸውን አጠናቅቀው ወደ ሀገራቸው የተመለሱ ወጣቶች ይገኙበታል።

ጣሊያን አገር በሚገኘው የስሎው ፉድ አለም አቀፍ ዋና መስሪያ ቤት ውስጥ፣ የሚገኘው የስሎው 
ፉድ አለም አቀፍ ቅርንጫፍ ውስጥ ፣ ከተለያዩ ሀገራት የተውጣጡ የሰራተኞች ቡድን፣ ከየአፍሪካ 
ሀገራት አስተባባሪዎች ጋር በቅርበት ይሰራሉ። 

በአካባቢ፣ በሀገርና በአለም አቀፍ ደረጃ የመረጃ፣ የሀሳብና የመፍትሄዎች ልውውጥ ዘውትር ይካሄዳል። 

የዚህም አላማ የአፍሪካን ማህበረሰብ ለማስተማር ታስቦ ሳይሆን፣ አካባቢንና የአካባቢን ባህል 
በሚያከብር መልኩ የሚሰራን፣ ዘላቂ የሆነ ግብርናን ለመደገፍ እና በአንድ ጎዳና አብሮ ለማጓዝ 
ታቅዶ ነው።

የአትክልት ስራን ለማከናወን አንድ አይነት የተወጠነ መመርያ የለም ፤ የየሀገራቱ አሰራር ይለያያል። 
እያንዳንዱ ማህበረሰብ የገዛ አካባቢውን የአየር ጸባይ ፣ የግብርናና የምግብ ባህል ላይ ተመሥርቶ፣ 
መቼ ፣ ምንና በምን አይነት መንገድ እንደሚያመርት እራሱ ይወስናል።

 
 የስሎው ፉድን የአትክልት ቦታ ከሌሎች የሚለየው ምንድነው?

የስሎው ፉድ የአትክልት ቦታ እራሱን በራሱ የሚደግፍ እና እራሱን የሚተካ ነው። 

የስሎው ፉድን የአትክልት ቦታ አሰራር ቀላል የሚያደርገው፣ በጥቂት የጥሬ ዕቃ ውጪ ሊሰራ የሚቻል 
ሲሆን ፣ ስራውንም ለመጀመርና ስኬታማ ለማድረግ የማህበረሰብ ተሳትፎ ወሣኝነት አለው። 
ከአንድና ከሁለት አመት በኋላ ደግሞ የአትክልት ቦታው እራሱን ችሎ ፣ እንደውም ለሌሎች የአትክልት 
ስራዎች የሚተርፉ እንደ ኮምፖስትና ዘር ያሉ ግብአቶችን ማምረት ይጀምራል ። ከተመረተው 
ምርት የተወሰነው ለሽያጭ ፣ የተወሰነው ደግሞ እንደ ማርሜላት፣ ጭማቂ የመሳሰሉ ምግቦችን 
በማዘጋጀት ፣ ለሽያጭ ቀርቦ ፣ ለቤተሰቡ ተጨማሪ ገቢ ወይም ለትምሀርት መሣሪያ መግዣነት መዋል 
ይችላል።
 



 ጥቅም ላይ የሚውሉ የዘር ዓይነቶች የትኞቹ ናቸው?

የስሎው ፉድ የአትክልት ቦታ የሚጠቀመው የዘር አይነት ባህላዊና ከአካባቢው የሚገኝ ነው። 
በአካባቢው ያሉ ባህላዊ ዘሮችን ምንጭ ለማጣራት ማህበረሰቡን በተለይም ሴቶችን ማነጋገር 
ያስፈልጋል፤ ምክኒያቱም በገጠሬው የአፍሪካ ማህበረሰብ፣ ዘርን የማቆየት ስራ በዋነኛነት የሴቶች 
ተግባር ነው። 

ግብርና ከተጀመረ ከዛሬ ሺህ አመታት ወዲህ የግብርናው ማህበረሰቦች የአዝማራቸውን አልሚነት፣ 
ምርታማነት፣ ጣዕምና ገምቢነት እንዲሁም ሌሎች ባህሪያትን ለማሻሻልና ከአካባቢው የአየር ፀባይ 
ጋር ለማጣጣም፣ ሁልጊዜ ይጥሩ ነበር። ነገር ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ፣ በኢንዱስትሪ የተመረቱ ምርጥ 
ዘሮች በአርሶ አደሩ የተመረቱትን ዘሮቸ ተክተው እየሰሩ ይገኛሉ። 

በኢንዱስትሪ የሚመረቱ ዘሮች በየአመቱ ከአምራች ኩባኒያው መገዛት ሲኖርባቸው፣ 
በባህላዊው መንገድ የሚመረቱት ግን ያለምንም ወይም በአነስተኛ ወጪ ከሌሎች ገበሬዎች፣ 
ከማህበረሰቡ የዘር ባንክ ወይም ከአካባቢው ገበያዎች ተሰባስበው፣ ከአመት እስከ አመት የሚሻሉት 
ዝርያዎች እየተመረጡ በድጋሚ ይመረታሉ። 

የስሎው ፉድ የአትክልት ቦታ ሲመሠረት፣ በመጀመሪያው ዓመት በአካባቢው የሚገኘውን ዘር 
ከተጠቀመ በኋላ ለቀጣይ አመታት፣ ካለፈው አመት አዝመራ ላይ የተገኘውን ዘር ይጠቀማል። 

ስለዚህም ለአትክልት ቦታው የሚፈለጉ የአትክልት ዝርያዎች የሚፈሉበት፣ የችግኝ ማፍያ መደብ 
ወየም ጣብያ ማዘጋጀት አስፈላጊ ነው። 
 

 የትኞቹ የአትክልት ዝርያዎች ናቸው የሚመረቱት? 

ለስሎው ፉድ የአትክልት ስራ የሚሆኑት የአትክልት አይነቶች ሀገር በቀል ወይም ባህላዊ ቢሆኑ 
ይመረጣል። ሀገር በቀል የአታክልት አይነቶች ለዘመናት ከትውልድ ወደ ትውልድ የተላለፉ ሲሆኑ፣ 
ከአካባቢው የአየር ፀባይም ሆነ መልከአ ምድር ጋራ ተላምደው፣ ለዘመናት የኖሩ በመሆናቸው፣ 
በሽታን የመቋቋም ሀይል አላቸው። በተጨማሪም የኬሚካል (ማዳበርያና ፀረ-ተባይ) ውጤቶችን እገዛ 
እምብዛም ስለማይፈልጉ ከአካባቢም ሆነ ከኢኮኖሚ አንፃር አዋጪ ናቸው። 



ባህላዊ የዘር አይነቶችን መጠቀም ማለት ብዝሀ ህይወትን መጠበቅ ሲሆን፣ ይህ ደግሞ ለሰው 
ለጆች ለወደፊት እጣ ዋስትናን ይሰጣል። የተለያዩ ዝርያዎችን መምረጥ ያልተጠበቁ ሁኔታዎችን፣ 
ለምሳሌ የአየር ንብረት ለውጥንና የእፅዋት በሽታዎችን ለመቋቋም ይረዳል። የብዝሀ ህይወትን ስርዓት 
የጠበቀ አካባቢ፣ እራሱን በራሱ ከአጥቂ ህዋሳት የመከላከልና ሚዛናዊነትን የመጠበቅ ሀይል አለው። 
በተቃራኒው ደግሞ አንድ አይነት ዝርያ ወይም የተወሰኑ የዘር አይነቶችን ብቻ መጠቀም በቀላሉ 
ለጥቃት ያጋልጣል። 

በዚህም ምክንያት የስሎው ፉድ የአትክልት ቦታ አንድ ዓይነት ሰብል (ለምሳሌ የጎምን ወየም 
የሽንኩርት ማሳ ብቻ) የተተከላባቸው ሳይሆኑ፣ የተለያዩ አዝእርትና ዝርያዎችን ያካተቱ ናቸው። 
ከነዚህም መሀከል፣ ለመብል የምሆኑ  (አትክልቶች፣ ጥራጥሬ፣ ስራስሮችና የፍራፍሬ ዘርያዎቸ) 
እንዲሁም ለሌላ ጥቀም የሚውሉ (ለባህላዊ መድሀኒትነት የሚያገለግሉ፣ ቅመማቅመም፣ አበቦች፣ 
ተባዮችን የሚከላከሉ፣ ለማገዶ የሚሆኑ፣ የአፈር ለምነት እንዲጨምር ወይም በአፈር ውስጥ 
ናይትሮጅን እንዲከማች የሚያደርጉ እፅዋትና ዛፎች፣  ለማቅለሚያ የሚሆኑ) እፅዋት ይገኙበታል። 
ለማንኛውም ምርት ባህላዊ ዝርያዎች ተመራጭ ናቸው። 

ወቅትን እየጠበቁ፣ የተለያዩ ዝርያዎችን ማምረት ማለት የአካባቢን ብዝሀ ህይወትን መጠበቅ ሲሆን፣ 
ይህም የምግብ ሉአላዊነትን ያረጋግጣል። እንዲሁም የተመጣጠነ የምግብ አይነት በማስገኘት 
የምግብ ዋስትናን ያረጋግጣል። በተጨማሪም ዘላቂነት ያለውና ከተፈጥሮ ጋር ተደጋግፎ የሚቀጥል 
የግብርና ሥርዓትን ይዘረጋል። በሌላ በኩል ምርቱ የተለያየ ስለሆነ፣ ለገበያ ሽያጭ የበለጠ አዋጪ 
ያደርገዋል። የስሎው ፉድ የግብርና አሠራረ ከከብት እርባታ ጋር ተያያዥነት ያለው በመሆኑ፣ የተክሎች 
ተረፈ ምርት እንስሶችን ሲመግብ፣ የከብቶች  እዳሪ ደግሞ አፈርን ለማዳበር ይጠቅማል። 

 
የምግብ ዋስትናና የምግብ ሉአላዊነት
የስሎው ፉድ የአትክልት ቦታ የምግብ ዋስትናንና የምግብ ሉአላዊነትን ማረጋገጥ ይፈልጋል። 
የምግብ ዋስትና ማለት (“ሁሉም ህዝቦች፣ በማንኛውም ጊዜ፣ ለቀልጣፋ እና ጤናማ 
ህይወት፣ የምግብ ፍላጎትንና ምርጫን የሚያረጋግጥ በቂ፣ አስተማማኝ እና አልሚ የሆኑ 
ምግቦችን ለማግኘት፣ አካላዊና ኢኮኖሚያው ብቃት ሲኖራቸው ነው፤” ፋዎ እ.አ.አ 1996) ። 
የምግብ ሉአላዊነት ስንል ደግሞ፣ ሰዎች ምግባቸውንና የግብርና አሰራራቸውን የመምረጥ 
መብታቸው ተጠብቆ፣ ባህላቸውን የሚያንጸባርቅና ተፈጥሮን በሚጠብቅ ዘላቂ በሆነ 
የግብርና አሰራር፣ ጤናማ ምግብ የማምረት መብታቸው ሲጠበቅ ነው። በምግብ ምርት ላይ 
የተሠማራ ማንኛውም ግለሰብ ሉአላዊነቱ መረጋገጥ አለበት፤ ማለትም የሚዘራውን ዘር፣ 
የሚያረባውን የከብት አይነትና የትኛውን የግብርና ዘዴ እንደሚጠቀም የመዋሰን ነፃነት 
ሊኖረው ይገባል። የምግብ ዋስትናን ወደ ማረጋገጥ ግብ መድረስ የምንችለው፣ የምግብ 
ሉአላዊነትን ስናረጋግጥ ብቻ ነው።   



 አፈር የሚጠበቀው እንዴት ነው?

አፈር ጤናማና ለም ከሆነ፣ የአትክልት ቦታው በብዛትም ሆነ በጥራት የተሻለ ምርት ይሰጣል። 
በዚህም ምክኒያት የአፈር እንክብካቤ በስሎው ፉድ የአትክልት ቦታ በጣም አስፈላጊ ነው። የአፈር 
ለምነት እጦት፣ የአፈር መሸርሸርና ጨዋማነት የመሳሰሉትን ችገሮች፣ እንደ ዩሪያና ደፕ የመሳሰሉ 
የኬሚካል ማዳበሪያዎችን ሳንጠቀም፣ በተፈጥሮ መንገድ መፍታት እንችላለን:: 

ቀጥሎ የተዘረዘሩት፣ ዋና ዋና መፍትሄ የምንላቸው ናቸው።

ሰብልን ማፈራረቅ፤  አንድ የአትክልት ስፍራ ላይ በተደጋጋሚ አንድ አይነት ተክል ብቻ (ለምሳሌ 
አምናም ቲማቲም፣ ዘንድሮም ቲማቲም) መዝራት አይመከርም። አፈርን የሚጎዱ አታክልት፣ አፈርን 
ከሚጠቅሙ አታክልት ጋር በማፈራረቅ ከተዘሩ፣ የአፈርን ለምነት ለመጠበቅና በአንድ አይነት ዝርያ 
አማካይነት የሚከሰቱ ተባዮችን ለማጥፋት ይረዳል።

የተፈጥሮ ማዳበሪያ (ብስባሽ እና ፍግ)፤  የሰው ሰራሽ ማዳበሪያዎችን ሳንጠቀም፣ ናይትሮጅንና 
አስፈላጊ ንጥረ ነገሮችን በአፈር ውስጥ እንዲከማቹ ለማድረግ፣ የተክሎችን ተረፈ ምርት ወደ 
ብስባሽነት የሚቀየርበትን መንገድ በማመቻቸት ወይም ፍግና የዶሮ ኩስን በመጠቀም፣ የተፈጥሮ 
ማዳበሪያን በቀላሉ ማዘጋጀት ይቻላል። እነኝህ የተፈጥሮ ማዳበሪያዎች በፈሳሽ መልክ ወይም በደረቁ 
ተዘጋጅተው፣ በአፈሩ ላይ ወይም ቅጠላ ቅጠልን ለማብላላት  ልንጠቀምባቸው አንችላለን።

አረንጓዴ ፍግ፤  አንድ አንድ ሰብሎችን ዘርቶ፣ ከበቀሉ በኋላ አፈር ውስጥ ቆፍሮ በመቅበር፣ ከአፈሩ 
ጋር እንዲብላሉ ማድረግ የተለያዩ ጥቅሞችን ይሰጣል። እነኝህም አፈርን ለማዳበር፣ የአፍርን ይዞታ 
ለማሻሻልና አፈር ውስጥ የሚኖሩ የጎጂ ተባዮችን ኡደት ለማቋረጥ ይረዳል። ለአረንጓዴ ፍግነት 
የሚሆኑ እፅዋት ለምሳሌ የቦሎቄ፣ የአትክልትና የሣር ዝሪያዎች ይገኙበታል።

አፈርን መሸፈን፤  አፍርን በጭድ፣ በሳርና በቅጠላ ቅጠሎች መሸፈን የተለያዩ ጥቅሞችን ይሰጣል። 
ለምሳሌ ያህል አረምን ለመቆጣጠር፣ የአፈርን እርጥበት ከትነት ለመቆጠብና አፈርን ከመሸርሸር 
ለመጠበቅ ይረዳል፤ በተጨማሪም ሽፋኑ ሲበሰብስ አፈሩን ያዳብራል። 
 



 ውሃን እንዴት መጠቀም ይቻላል?  

የስሎው ፉድ የአትክልት ቦታዎች ወቅትን የሚከተሉ ሲሆኑ፣ አመቱን ሙሉ ተመሳሳይ ምርቶችን 
እንዲያመርቱም ሆነ፣ በአመት ውስጥ አስራ ሁለቱንም ወራት እንዲያመርቱ አይደረግም። ይህ አይነት 
አሰራር ብዙ ወጪ የሚያስከትል የመስኖ መስመር ዝርጋታና የማያቋርጥ ክትትልን ይጠይቃል።
ነገር ግን ሰብልን በብልሃት በማስተዳደር ምርታማነትን ማራዘም ይቻላል። በቅድሚያ ማተኮር ያለብን፣ 
ከአካባቢው የአየር ንብረት ጋር የሚዛመዱና ድርቅን መቋቋም ዩሚችሉ ዝርያዎችን ማምረት ላይ 
ነው። አንዳንድ ሀይብሪድ (በላብራቶሪ የተዳቀሉ) የዘር አይነቶች፣ ከባህላዊ የዘር አይነቶች የበለጠ 
ምርታማ ሊሆኑ ይችላሉ፤ ነገር ግን ውጤታማ ለመሆን ውሃንና የሰው ሰራሽ  የግብርና ግብአቶችን 
በብዛት ይፈልጋሉ።

በአካባቢ የሚገኝ ውሃን ምንም ሳያባክኑ፣ በአግባቡ መጠቀም መሠረታዊ ነገር ነው።

የዝናብ ውሃን ቀላል የአሸንዳ መስመር በመዘርጋትና በርሜል ወይም ገንዳ ውስጥ በማከማቸት፣ 
በደረቅ በጋ ወቅት መጠቀም ይቻላል። በተጨማሪም ፀሀይ በረድ በሚልበት ሰዓት፣ ባህላዊ የመስኖ 
ዘዴዎችን መጠቀም ይቻላል። አንዳንዶቹን ለመጥቀስ ያክል፣ የተበሱ የሸክላ ወይም የፕላስቲክ 
እቃዎችን ውሃ ሞልቶ በአፈር ውስጥ በመቅበር ወይም ከላይ በማንጠልጠል፣ የጠብታ መስኖ 
አሰራርን መጠቀም ይቻላል።

የአፈር ዝግጅትና አጠቃቀም፣ ውሃን በአግባቡ ለመጠቀም ስለሚረዳ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። 
ለምሳሌ ዘሮች የሚተከሉት ጉድጓድ ውስጥ ሲሆን በስራቸው ዙርያ፣ ውሃን ማቆር የሚችሉ ትናንሽ 
ጉድጓዶችን ማዘጋጀት ያስፈልጋል። መደብ አሰራራችንም የአካባቢውን የእርጥበት መጠን ያመዛዘነ 
መሆን አለበት። ለምሳሌ ዝናባማ በሆነ አካባቢ ወይም ወቅት ላይ፣ ውሃ ወደታች እንዲሰርግና 
የአታክልቱ ስሮች እንዳይበሰብሱ፣  የምንሰራው መደብ ከፍ ያለ መሆን አለበት። በደረቅ አካባቢ ወይም 
ወቅት ላይ ደግሞ፣ የመደብ አሰራራችን ውሃን ከትነት ለመከላከል ሲባል፣ ወደ ታች ሰመጥ ያለ መሆን 
አለበት። በሌላ በኩል ደግሞ፣ አፈርን በቅጠላ ቅጠል ወይም ሣር መሸፍን እንዲሁም ጥላ የሚሰጡ 
እፅዋትን መትከል የአፈርን እርጥበት ለመጠበቅ ይረዳል። በተጨማሪም በማንኛውም ወቅት፣ 
ለምለም የሆኑና ወደ ጎን በመስፋፋት አፈርን በቀላሉ የሚሸፍኑ፣ እንዲሁም በስራቸው አማካይነት 
ውሃን በመቋጠር ድርቅን የሚቋቋሙ (እንደ ስኳር ድንችና እንጮቴ ያሉ) እፅዋትን መትከል፣ አፈርን 
ለመሸፈንና እርጥበትን ከአፈር ውስጥ እንዳይተን ለመጠበቅ ይጠቅማል። 



 ሰብልን ከበሽታ እንዴት ነው የምንከላከለው? 

አንድ የአትክልት ቦታ በአግባቡ ከተመሰረተና ተፈጥሮአዊ ሚዛናዊነቱን ከተጠበቀ፣ በበሽታ ወይም 
በተባይ በቀላሉ አይጠቃም፤ ይህ ከሆነ ደግሞ የሰው ሰራሽ ኬሚካል ፍላጎት ይቀንሳል።

በዚህም ምክንያት የስሎው ፉድ ዋናው ዓላማ፣ ተባዬችንና የዕፅዋትን በሽታን ለመከላከል፣ 
ተፈጥሮን የማይፃረሩ የተለያዩ መፍትሄዎችን ማመላከት ነው። እነርሱም የአፈርን ጤናማነት 
በመጠበቅ፤ ቸግሮችን የሚቋቋሙ፣ ከአካባቢው አየር ጋር ተስማሚ  የሆኑ ሰብሎችን በመምረጥ፣ 
ሰብልን በማፈራረቅ (የነፍሳትንና የተክልን በሽታዎች የእርባታ ኡደትን ያቋርጣል)፣ ሰብልን 
በመቀየጥ፣ (ዕፅዋት እርስ በእርስ እንዲደጋገፉ ይረዳል) አፈርን በአግባቡ በማዳበር፣ የአዘራር ጊዜና 
ቦታን በትክክል በመምረጥና ውሃን በአግባቡ በመጠቀም በሽታን መከላከል ይቻላል።

የሰብል በሽታን አስቀድሞ መከላከል ብዙ ችግሮችን ሚያስወግድ ቢሆንም ብቻውን በቂ አይደለም፤ 
ከዚህ በተጨማሪ ተባይ ወይም በሽታ ሲከሰት ቶሎ ለማወቅና እርማጃ ለመውሰድ፣ የማያቋርጥ 
ክትትል ማድረግ ያስፈልጋል።

አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ፣ ከማዕድናት (እንደ መዳብና ሰልፈር ያሉ) ወይም ከዕፅዋት 
የተቀመመ ፀረ-ተባይ ማዘጋጀትና መርጨት ይቻላል። ይኸ ግን ጠቃሚ የሆኑ ነፍሳትን (እንደ ንብ ያሉ) 
ጉዳት ላይ ሊጥል ስለሚችል አስገዳጅ ሲሆን ብቻ መጠቀም ይመከራል።
 



 
አንድ አንድ ምሳሌዎች 
ሞሮኮ አገር 
በራባት ከተማ የቡሬግሬግ የአትክልት ስፍራ ላይ፣ አንዳንድ ምርቶች ለቤተሰብ የምግብ 
ፍጆታ ሲውሉ የተቀረው ለአካባቢው ገበያዎች ለሽያጭ ይቀርባል። በተጨማሪም ምርቶቹ፣ 
የተፈጥሮንና በአካባቢው የሚገኙ ምርቶችን ለሚጠቀሙ ምግብ ቤቶች ለሽያጭ ይቀርባሉ።  
ከነኝህም አንዱ “ቺዋቴስ ዱ ቴርዋር” የተሰኘው በናድያ ቤንሙሳ እና ጓደኛዋ ዱንያ ቤናኒ 
አማካይነት የተከፈተ ምግብ ቤት ነው። ይህም ምግብ ቤት፣ በሞሮኮ የሚገኙ የስሎው ፉድ 
የምግብ ባለሞያዎች ማህበር አባል ሲሆን፣ ማህበሩ ምርቶችን ከአካባቢያቸው አምራቾች፣ 
ከምግብ ማህበረሰቦች እና ከፕሬሲድያ አፈላልገው የሚገዙ የምግብ ባለሞያዎችን ያቀፈ 
ነው።

ቡርኪና ፋሶ 
ዋጋዱጉ ከተማ፣ “ላሴዞኒዬር” የተሰኘው የማህበረሰብ የአትክልት ቦታ አጠገብ፣ ፍራፍሬ፣ 
ሳሙናና ብስኩቶችን የሚሸጥ አነስተኛ ሱቅ ተከፍቷል። ካጠገቡም ከሶስት የማይበልጡ 
ጠረጴዛዎችን የያዘና ተመጋቢዎችን የቲማቲምና አነስተኛ የበግ ስጋ ስንግ፣ የስኳር ድንች 
እንዲሁም የተለያዩ  አትክልቶች የሚዘጋጁበት አነስተኛ ምግብ ቤት ይገኛል።

ዩጋንዳ 
የካውና ማህበረሰብ የአትክልት ቦታ፣ የአካባቢው ወጣት እርሶ አደሮች እና ቪክቶሪያ ሀይቅ ላይ 
የተሰማሩ ወጣት የዓሣ አጥማጆችም ጭምር መገናኛ ስፍራ ሲሆን፣ ሁሉም በአትክልት ስራው 
ላይ ይሳትፋሉ። ምርቱን እርስ በርሳቸው የሚከፋፈሉት ሲሆን፣ የተረፈውን ደግሞ ሙኮኖ 
ለሚገኙ ምግብ ቤቶች ይሸጣሉ።

 የጓሮ አትክልት ምርት ለምን ያገለግላል?

የስሎው ፉድ የአትክልት ቦታ ምርት፣ የዘወትር ምግብን የተመጣጠነ ለማድረግና ለማሻሻል 
ይረዳል። የተመረቱት ምግቦች ዋነኛ አገልግሎታቸው የአምራች ቤተሰቦችን ወይም ተማሪዎችን 
መመገብ ነው። የምርት ትርፋማነት በሚኖርበት ወቅት ደግሞ፣ አዝመራውን ወደ ታሸጉ ምግቦች 
(እንደ ማርሜላታና የቆርቆሮ ቲማቲም ያሉ) ወይም ጭመቂ፣ ዱቄት፣ የፍራፍሬና የአትክልት ቋንጣ 
በማዘጋጀት፣ በትኩሱ ወይም ታሽገው፣ በአከበቢው ባሉ ገበያዎች ወይም ምግብ ቤቶች ወስጥ፣ 
እንዲሁም ከአትክልት ቦታው አጠገብ በሚገኙ የመመገቢያ ቦታዎች ላይ መሸጥ ይችላሉ።

የትምህርት ቤት የአትክልት ስፍራ ምርት በአከባቢው ገበያ ላይ ከተሸጠ በኋላ፣ በሚገኘው ገቢ 
የትምህረት ወይም የጓሮ አትክልት መሳርያዎችን መግዛት ይችላል።



ከእሳት ተጠበቁ!
እሳትን የምንጠቀመው ለተወሰኑ ሁኔታዎች ብቻ ሲሆን፣ ስንጠቀም በጣም ተጠንቅቀን 
መሆን አለበት። እነኝህም ሁኔታዎች፣ ለእርሻ መሬትን ለማዘጋጀት ስንፈልግ፣ በመሬቱ ላይ 
የሚገኙ ቁጥቋጦዎችን፣ ቅጠሎችንና ቅርንጫፎችን ማቃጠል ይቻላል። ይህ ሲሆን ግን 
እሳቱን በቁጥጥር ስር ማዋልና ወደ ሌላ እንዳይዛመት መጠንቀቅ በጣም አስፈላጊ ነው። 

በምንም አኳያ ሰፊ መሬትን፣ ትላልቅ ዛፎችን፣ በተለይ ደን ያለበትን አካባቢ መንጥሮ 
ከማቃጠል ተቆጠቡ። መሬትን ለግብርና ስራ ማቃጠል ለጊዜው መሬትን የሚያለመልም 
ቢመስልም፣ ለዘለቄታው ግን የአፈርን ለምነት እያመነመነ፣ እንደውም ሞቃት የሆኑ 
አካባቢዎችን ወደ በረሃማነት ሊቀይር ይችላል።  



እስኪ አሁን 
እንጀምር! 



የአትክልት ቦታን ስራ ከመጀመራችን በፊት የአትክልት ቦታው በማህበረሰብ የሚተዳደር፣ (ማለትም 
ቤተሰቦች ወይም የአንድ አከባቢ ሰዎች አብረው የሚሰሩበት) ወይስ በትምህት ቤት ውስጥ የሚገኝ 
(መምህራንና ተማሪዎች የሚሰሩበት) መሆኑን መለየት ያስፈልጋል፣ ምክኒያቱም ሁለቱ ልዩነት አላቸው።

የአንድ የማህበረሰብ የአትክልት ቦታ ዋና አላማ፣ ቤተሰብን ለመመገብ ሲሆን በተወሰነ መልኩ 
ከቤተሰብ የተረፈ ምረትን በገበያ በመሸጥ፣ ተጨማሪ ገቢ ሊያስገኝ ይችላል፤ ይኽ ግን ዋነኛ አላማው 
መሆን የለበትም። የማህበረሰብ የአትክልት ቦታ ለህበረተሰቡ የመማርያ ቦታ ሆኖ ሊያገለግል ይገባዋል። 
ከዚህም የሚገኘው እውቀት የተወሰነውን ለመጥቀስ ያክል፣ የአገር በቀል ምርቶችን ጥቅም፣ ዘርን 
የማባዛትና የማስቀመጥ ጥቅም፣ መሬትን ማክበርና መንከባከብ፣ ውሃን መቆጠብና በአግባቡ 
መጠቀም የመሳሰሉት ናቸው።

የትምህርት ቤት የአትክልት ቦታ ተቀዳሚ አላማው ለመማር ማስተማር አገልግሎት መዋል ነው። 
ልጆችንና ወጣቶችን ስለ አካባቢያቸው ምግቦች፣ የአትክልትና የፍራፍሬ አጠቃቀም፣ እንዲሁም አብሮ 
መስራትና መጫወትን ለማስተማር ያገለግላል። የአትክልቱ ምረት በተወሰነ መልኩ ለተማሪዎች ለምግብ 
ፍጆታ ሊውል ይችላል፤ ነገር ግን በቋሚነት ለዚህ ስራ ብቻ መዋል የለበትም፤ ምክኒያቱም አብዛኞቹ 
ትምህርት ቤቶች  ሰፋፊና በመቶዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች ያሏቸው ናቸው። የትምህርት ቤቱ 
የአትክልት ምረት ከእንጀራና ከሌላ እህል ጋር አጃቢ ሆኖ ለተወሰነ ጊዜ ማገልገል ይችላል። በተጨማሪም 
የምግብ ባዕላት ላይ ሊሰናዳ ይችላል። ከዚህ ውጭ ግን የትምህርት ቤት የአትክልት ቦታ ዋና አላማ፣ 
የተማሪዎችን የምግብ ፍጆታ ለመሸፈን ሳይሆን፣ ለተማሪዎች ክፍት የመማርያ ስፍራ ሆኖ ለማገልገል 
ነው። ተማሪዎች ከዚህ የቀሰሙትን እውቀት ወስደው ለቤተሰቦቻቸው ሊያካፍሉ ይችላሉ። ይኸም 
የቤተሰቡን የኑሮ ደረጃ ሊያሻሽል ይችላል፤ ምክንያቱም አብዛኛውን ጊዜ ወላጆች ከልጆቻቸው ትምህረት 
ተካፋይ ይሆናሉ። በተጨማሪም አንድ አንድ ተማሪዎች ከዚህ ልምድ ተነስተው፣ ሙሉ በሙሉ ወደ 
ግብርና ሞያ ሊገቡ ይችላሉ። ይህ ሆነ ማለት ደግሞ፣ የትምህረት ቤቱ የአትክልት ስራ አላማ ግቡን መታ 
ማለት ነው!



 ማህበረሰብ በሌለበት የአትክልት ቦታ የለም!   

የአትክልት ቦታ ስራ ከመጀመሩ በፊት፣ መሟላተ ካለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች አንዱ፣ የአካባቢው 
ማህበረሰብ ስራው ላይ መሳተፍ አለበት! የአትክልት ስራን ከመጀመራችን በፊት ሊረዱን የሚችሉ 
የማህበረሰቡ አባለትን ማሰባሰብ አስፈላጊ ነው። የአትክልት ቦታ ስኬታማ ሊሆነ የሚችለው፣ 
የእያንዳንዱን የማህበረሰብ አባል ችሎታ መጠቀም ሲቻል ነው። የአዛውንቶችን ጥበብ፣ የሴቶችን 
እውቀት፣ የወጣቱን ማህበረሰብ ጉልበትና ፈጠራ፣ የባለሞያዎችን (የግብራናና የአንስሳት) እውቀት 
እንዲሁም የምግብ ባሞያዎችን ችሎታ፣ ሁሉንም እንደየ እውቀቱና ችሎታው ማሳተፍ ያስፈልጋል።
የትምህረት ቤት የአትክልት ስፍራን በተመለከተ ደግሞ፣ አስተማሪዎችን፣ ርዕሰ መምህራንን፣ 
ወላጆችንና በትምህርት ቤቱ ዙሪያ ያሉ መንደሮችን ያሳተፈ መሆን አለበት። እነኝህን የማህበረሰብ 
አባለት ባሳተፍን ቁጥር፣ ለችግሮቻችን መፍትሄን እናገኛለን። ለምሳሌ ያህል፣ ትምህርት ቤት ሲዘጋ 
አትክልቱን የሚንከባከብልን ሰው፣ እንዲሁም የዘርና የፍግ ምንጭ ልናገኝ እንችላለን።

 መሬትን ማጤን

ከማህበረሰቡ መካከል ተሳታፊ ቡድን ከተመለመለ በኋላ፣ ለአትክልት ስራ ሚሆን ስፍራ ለመምረጥና 
ምን ምን ማምረት እንደሚቻል ለመወሰን፣ በቅድሚያ የአካባውን መሬት በማስተዋል ማጤን 
ያስፈልጋል። ምርጫችን የተመሰረተው በአካባቢው የአየር  ንብረትና ተጋላጭነት፣ የመሬት 
አቀማመጥና የውሃ አቅርቦት ላይ ነው። የአትክልት ስራ የግድ ሰፊ ቦታን አይፈልግም፤ አተኩረን 
ከተመለከትን፣ ያልተጠበቁ ቦታዎችን ልናገኝ እንችላልን። ለምሳሌ በመተላለፊያ መንገዶች ላይ፣ 
ወይም የአበባ መደብ መካከል፣ የአትክልት ሥፍራ መፍጠር ይቻላል።   

 በጋራ መወሰን

የአትክልት ቦታን አመሠራረት በጋራ ተወያቶ መወሰን በጣም አስፈላጊ ነው።

የአትክልት ቦታው ማህበረሰብ አቀፍ ሲሆን፣ ሁለም በጋራ አምርቶ በጋራ ሊሸጥ ይችላል። በሌላ በኩል 
ደግሞ ሁሉም ሰው የየገዛ መደቡ ላይ በተናጥል አምርቶ በተናጠል የሚሸጥበት ጊዜ አለ። ሁለተኛው 
አሰራር በተናጠል ቢሆንም አንድ አንድ ስራዎችን ግን በማህበር ማከናወን ይቻላል፤ ለምሳሌ ያህል 
(ኮምፓስት ማዘጋጀት፤ ችግኝ ማፍላት፣ የመስኖ ስራና፣ ተባይን መከላከል የመሳሰሉት ተግባራት ላይ 
በጋራ መወሰን ያስፈልጋል (የዚህም ጥቅም ለምሳሌ ሁሉም ሰው አንድ አይነት ምርትን ከማምረት 
ለመቆጠብ ይረዳል)።



 ስራዎችን መከፋፈልና ዶክመቶችን መለየተ

ችሎታንና አቅርቦትን ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ ስራዎችና ሀላፊነቶች ለእያንዳንዱ የማህበረሰብ 
አባላ መከፋፈል አለባቸው።

ክፍተቶችን በጊዜ መገንዘብ አስፈላጊ ነው። አንዳንድ ስራዎች ላይ ልምድ ያለው ሰው ከታጣ፣ ለምሳሌ 
የኮምፓስት አዘገጃጀት፣ የዘር የሚገኝበትን ወይም ተባይን ስለመከላከል የሚያውቅ ሰው በማህበረሰቡ 
ውስጥ ከጠፋ፣ በዚህን ጊዜ ያለውን የእውቀት ክፍት በመለየት፣ ወደ ሌሎች የአትክልት ስፍራዎች 
ትምህርታዊ ጉብኝትን እና ስልጠናን ለማዘጋጀት ማቀድ ያስፈልጋል።

 አስፈላጊ መዋቅሮችና የእጅ መሳሪያዎች

የምግብ የአትክልት ቦታን ስራ ለመጀመር የሚያስፈልጉት ጥቂት መዋቅሮችና የእጅ መሳሪያዎች 
ሲሆኑ፣ እነርሱም ቁራሽ መሬት፣ የዝናብ ውሃ ማጠራቀሚያ በርሜል፣ የብስባሽ (ኮምፖስት) ማሰናጃ 
ስፍራ፣ የችግኝ ማፍያ ስፍራ፣ ክብቶችን ለመከላከለ አጥር፣ መደቦችን ሳንረጋግጥ የምንተላለፍበት 
መንገድ እና ጥቂት የእጅ መሳሪያዎች (ለምሳሌ ጋሪ፣ ባልዲ፣ መኮትኮቻና የአትክልት ማጠጫዎች) 
ናቸው።



አስፈላጊ የሆኑ መሳሪያዎችን ከአካባቢ ማፈላለግ ያስፈልጋል። ለምሳሌ የአትክልት ቦታን ለማጠር 
በአካባቢው የሚገኙ እንደ ጥድ፣ ኮሽም፣ ቁልቋል ያሉ፣ ለአጥር የሚሆኑ እፅዋትን መትከል ይቻላል። 
አለበለዛም በአጣና፣ በሸምበቆ ወይም በቀርከሃ ማጠር ይቻላል። አጥሩ ጠንካራ ከሆነ ደግሞ፣ 
በላዩ ላይ እንደ ቦሌቄ፣ ዱባ ያሉ የሀረግ አትክልቶችን መሸከም ይችላል። ሁሉም የእጅ መሳሪያዎች 
በእጅ መስራት እንደማይቻል ግልጽ ነው። እንደ ባሬላና የውሃ ማጠጫ ባልዲዎች የመሳሰሉትን 
መሳሪያዎች፣ የግድ በአቅራቢያው ከሚገኝ ገበያ መገዛት አለባቸው።
 

 ማስታወቅያ፣ ለአትክልት ቦታዎቸ ሰሌዳ

የስሎው ፉድ የአትክልት ቦታ ለሌሎች ምሳሌ መሆን መቻል አለበት። በተጨማሪም የስሎው ፉድን 
ፍልስፍና የሚያንፀባርቅ እና ከስሎው ፉድ አለም አቀፍ አውታር አንዱ ሊሆን ይገባዋል፤ በዚህም 
ምክኒያት መለየት መቻል አለበት። እያንዳንዱ የአትክልት ቦታ የራሱ የሆነ መለያ ሰሌዳ ሊኖረው 
ይገባል። በያንዳንዱ ሰሌዳ ላይ የአትክልት ቦታው ስም፣ የስሎው ፉድ አርማና የአትክልት ቦታውን 
ውጪ የሚሸፍነው፣ የለጋሽ ድርጅት ወይም ግለሰብ ስም መጻፍ አለበት። ከተቻለም በሰሌዳው 
ላይ ስለ ፕሮጄክቱ ፍልስፍና እና የአትክልት አስራር አጭር ማብራሪያ መጻፍ ይችላል። የእፅዋቱን ዝርያ 
ስም የሚገልጹ አነስተኛ ምልክቶችንም ማስቀመጥ ይችላል። የፈጠራ ችሎታን በመጠቀም ከወዳደቁ 
ዕቃዎች፣ ሰሌዳዎችን መስራት ይችላል። ፅሁፉንና ስዕሉን ደግሞ ልጆችንና ወጣቶችን በማስተባበር 
እንዲፅፉ ማድረግ ይችላል። የማስታወቂያ ሰሌዳ ሞደሎችን ከስሎው ፉድ ድህረ ገጽ ላይ ማግኘት 
ይችላሉ።

የአትክልት ሥራውን ፕሮጄክት ለማስተዋወቅ፤ የአካባቢውን ህዝብ ጋብዞ ምርቱን ማሳየት፣ 
የአመጋገብ ዘዴዉን ማስረዳት፣ አነስተኛ ዝግጅቶችን ማሰናዳት ይቻላል። የአትክልት ሥራውን 
መረጃ ማቀናጀት አስፈላጊ ሲሆን፣ መረጃዎቹም በሥራው ላይ የተሳተፉትን ሰዎች፣ ታሪካቸውንና 
ማህበረሰባቸውን ማስተዋወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ለስሎው ፉድ አለም አቀፍ ቢሮ፣ ስለ አትክልት 
ቦታዎች ጠቃሚ ዜና፣ የፎቶና የስዕል መረጃዎችን መላክ ያስፈልጋል ። መረጃዎቹም ተጠናቅረው 
ስሎው ፎድ መፅሄቶችና ድሀረ ገፅ ላይ እንዲስፍሩ እና በፌስ ቡክ ላይ ስዕሎቻቸው እንዲለጠፉ፣ 
በተጨማሪም በአለም ላይ ላሉ ጋዜጠኞች እንዲተላለፉ ይደረጋል።
 



 ለለጋሾች መረጃ መስጠት

ይህ የስሎው ፉድ ፕሮጄክት ሊከናወን የቻለው፣ በአለም ላይ ባሉ የስሎው ፉድ አውታሮች ትብብር 
ሲሆነ፣ እነርሱም ግለሰቦች፣ ኮንቪቭያ፣ ድርጅቶች፣ ማህበራት፣ ትምህርት ቤቶች ወዘተ ናቸው። 
አብዛኛዎቹ የገቢ ማሰሰቢያ ዝግጅቶችን በማዘጋጀትና ስሎው ፉድ በአፍሪካ የሚያከናውናቸውን 
ስራዎች በማስተዋወቅ ነው ገንዘብ ያሰባሰቡት።
የነሱ ድጋፍ በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህም ስለ አትክልት ቦታው ስራ ሂደትና እድገት መረጃ መስጠት 
ያስፈልጋል። 

የለጋሹንም ድርጅት ሆነ ግለሰብ ስም በማስታወቂያ ሰሌዳው ላይ ማስፈር በጣም አስፈላጊ ነው። 
እንዲሁም በየጊዜው ፎቶግራፍና መረጃ በስሎወ ፉድ አለም አቀፍ መሥሪያ ቤት በኩል ወይም 
በቀጥታ ማስተላለፍ ያስፈልጋል። 

 ጠቃሚ መረጃዎች

ይህን የመመርያ መጽሀፍ (በተለያዩ ቋንቋዎች)፣ ስልጠናና ሌሎች ዝግጅቶችን እንዴት ማዘጋጀት 
እንደሚቻል የሚገልጹ ቴክኒካል ሰነዶች፣ የተቀረፁ ቪዲዬዎችና ተለጣፊ ማስታወቂያዎች፣ 
እንዲሁም የአትክልት ቦታ የማስታወቂያ ሰሌዳ አሰራር የሚያሳይ ንድፍ የመሳሰሉት መረጃዎች፣ 
በስሎው ፉድ ድህረ ገጽ www.slowfoodfoundation.com ላይ ፣ “Projects – 10,000 Gardens in 
Africa” አንቀጽ ስር ያገኛሉ::

በተጨማሪም በፌስ ቡክ ድረ-ገፅ ላይ “1,000 Garden in Africa” (በአፍሪካ 1,000 የአትክልት 
ቦታዎች )የተሰኘውን ማህበር በመቀላቀል፣ በማንኛውም ቋንቋ ሀሳቦችን፣ መረጃዎችን እና 
መፍትሄዎችን መለዋወጥ ይቻላል። በተጨማሪም የአትክልት ቦታዎችን ፎቶ መለጠፍና መልዕክቶችን 
ማስተላለፍ ይቻላል። 

እነዚህን መረጃዎች በተቻለ መጠን ማባዛትና ማሰራጨት አስፈላጊ ነው። ተጨማሪ ትርጉሞች እና 
መረጃዎች ከተፈለጉ ደግሞ የስሎ ፉደ አለም አቀፍ ቢሮ ለመርዳት ዝግጁ ነው።



 አድራሻችን

አለም አቀፋዊው የስሎው ፉድን ቢሮ ለማገኘት ቢፈልጉ፣ በኢሜላችን 
(ortiafrica@terramadre.org)ይጻፉልን፤ 
ወይም በስልክ ቁጥራችን (+39 0172 419702) ይደውሉልን።

ቴክኒካል ሰነዶች ለሰልጣኞች
ይህ መምሪያ መፅሀፍ የስሎው ፉድ የአትክልት ቦታዎችን እንዴት መፍጠር እንደሚቻል፣ 
አጠቃላይ ሀሰብና እና መሠረታዊ መረጃዎችን ይሰጠናል። አንድ አንድ አሰራሮችን በዝርዘር 
ለመረዳትና ስልጠናዎችን ለማዘጋጀት ለሚፈልጉ፣ የስሎው ፉድ ድረ-ገጽ ላይ (www.slowfo-
odfoundation.com/en/33/download) ከታች የተዘረዘሩትን የቴክኒክ መመርያዎች ያገኛሉ።

1. የአትክልት ቦታ አቀማመጥ

2. የችግኝ ማፍያ

3. የብስባሽ ማዳበሪያ (ኮምፖስት) አሰራር

4. የአፈር አጠቃቀም (ሰብልን ማፈራረቅና መቀየጥ)

5. የውሃ አጠቃቀም፤ ወቅታዊ አታክልት፣ የውሃ ማጠራቀምያ (ገንዳ፣ በርሜል)፣ ባህላዊ 
አሰራሮች (የጠብታ መስኖ)፣ እርጥበትን ከትነት መከላከል (ጥላ፣ አፈርን መሸፈን)  

6. እፅዋትን ከጥቃት መጠበቅ (ማጠር፣ በሽታን መከላከል) 

7. ልጆችን የማስተማርያ ዘዴዎች

8. የአትክልት ቦታን ዘገባ ለማዘጋጀት መመርያ
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