
TThhee  NNeeww  EExxpplloorraattoorryy  EExxppeerriimmeenntt  oonn  TTEEFFFF  

TTeeffff  iiss  bbeelliieevveedd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  ccuullttiivvaatteedd  ffrroomm  44000000BBCC  aanndd  oorriiggiinnaallllyy  ggrroowwnn  iinn  EEtthhiiooppiiaa..  IItt  
iiss  aann  iinnddiiggeennoouuss  cceerreeaall..  TThhee  wwoorrdd  tteeffff  ccoommeess  ffrroomm  AAmmhhaarriicc  mmeeaanniinngg  ‘‘lloosstt’’  bbeeccaauussee  tthhee  
ssiizzee  ooff  tthhee  ggrraaiinn  iiss  vveeyy  vveerryy  ssmmaallll;;  iiff  iitt  iiss  ddrrooppppeedd  iitt  iiss  iimmppoossssiibbllee  ttoo  ffiinndd  iitt..  

TTeeffff  ddiiffffeerrss  ffrroomm  ootthheerr  ccrrooppss  iinn  tthhaatt  iitt  ccaann  bbee  ggrroowwnn  iinn  aa  vveerryy  wwiiddee  rraannggee  ooff  ssooiill  aanndd  
cclliimmaattiicc  ccoonnddiittiioonnss..  IItt  hhaass  aallssoo  hhiigghh  nnuuttrriittiioonnaall  vvaalluuee..  

SSiinnccee  tteeffff  iiss  tthhee  ssttaappllee  ffoooodd  ooff  mmoosstt  EEtthhiiooppiiaann  ppeeooppllee,,  tthhee  pprreesseenntt  pprroodduuccttiioonn  ssyysstteemm  
ccaann  nnoott  ssaattiissffyy  tthhee  ccoonnssuummeerrss’’  ddeemmaanndd..  TThhiiss  iiss  bbeeccaauussee  tthhee  ffaarrmmiinngg  ssyysstteemm  tthhaatt  
ffaarrmmeerrss  uussee  iiss  bbaacckkwwaarrdd  wwhhiicchh  iiss  nnoott  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  mmooddeerrnn  tteecchhnnoollooggiieess..  TThhiiss  mmeeaannss  
tthhee  llooccaall  ppeeooppllee  uussee  bbrrooaaddccaassttiinngg  ssyysstteemm  rraatthheerr  tthhaann  uussiinngg  rrooww  ppllaannttiinngg..  WWhheenn  tteeffff  iiss  
ccoommppaarreedd  ttoo  ootthheerr  cceerreeaallss,,  iitt  hhaass  mmoorree  vvaalluuee  tthhaann  ootthheerrss  ccoosstt  wwiissee  aass  wweellll  aass  ccuullttuurraall  
vvaalluueess..  BBuutt  iitt  iiss  tthhee  lloowweesstt  iinn  yyiieelldd  ooff  aallll  tthhee  cceerreeaallss  ggrroowwnn  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  IInn  EEtthhiiooppiiaann  
ccuullttuurree  ffoorr  iinnssttaannccee,,  tthhee  ffoooodd  sseerrvveedd  oonn  wweeddddiinnggss,,  NNeeww  YYeeaarr  ooccccaassiioonnss  oorr  aannyy  
cceelleebbrraattiioonnss,,  wwiitthhoouutt  iinnjjeerraa  wwhhiicchh  iiss  ttrraaddiittiioonnaall  aanndd  ssttaappllee  ffoooodd  mmaaddee  ooff  tteeffff,,  iiss  
uunntthhiinnkkaabbllee..  

AAss  tthhee  ppooppuullaattiioonn  iinnccrreeaasseess  aanndd  tthhee  ddeemmaanndd  ooff  tteeffff  rriisseess,,  tthhee  ssuuppppllyy  iiss  nnoott  iinnccrreeaassiinngg  aatt  
tthhee  ssaammee  rraattee..  TThhee  pprriiccee  ooff  tteeffff  iiss  ggooiinngg  uupp..  CCoonnssuummeerrss  wwhhoo  hhaavvee  lleessss  iinnccoommee  ccoouulldd  nnoott  
aaffffoorrdd  tthhee  pprriiccee  ooff  tteeffff..  HHooww  lloonngg  tthhiiss  pprroobblleemm  ggooeess  oonn??  HHooww  ccoouulldd  tthhiiss  pprroobblleemm  bbee  
ttaacckklleedd??  

DDeetteerrmmiinneedd  rreesseeaarrcchheerr  DDrr..  TTaarreekkee  BBeerrhhee  aanndd  hhiiss  ccoolllleeaagguueess  hhaavvee  bbeeeenn  ssttiimmuullaatteedd  bbyy  
tthhiiss  pprroobblleemm  aanndd  ttrriieedd  ttoo  ddiigg  ddeeeepp  ddaayy  aanndd  nniigghhtt  ttoo  ccoommee  uupp  wwiitthh  ssoommeetthhiinngg  ttoo  ssoollvvee  tthhee  
pprroobblleemm..  WWhheenn  tthheeyy  ddiigg  tthheeyy  ffoouunndd  aa  ssyysstteemm  tthhaatt  ccoouulldd  mmaakkee  aa  pprroommiissiinngg  pprroojjeecctt  aanndd  
tthhaatt  ccoouulldd  rreeppllaaccee  tthhee  oolldd  ssyysstteemm  ((bbrrooaaddccaassttiinngg  ssyysstteemm)),,  ggrroowwiinngg  tteeffff  sseeeeddlliinngg  aanndd  
ttrraannssppllaannttiinngg  iitt  oonn  aa  pplloott  bbyy  rroowwss  iinn  tthhee  mmiiddddllee  ooff  tthheeiirr  tthhoouugghhtt..  

TThhaatt  iiss  wwhhyy  ppeeooppllee  wweerree  ggaatthheerreedd  oonn  SSaattuurrddaayy  2299  MMaayy  22001100  iinn  DDeebbrreezzeeiitt  AAggrriiccuullttuurraall  
RReesseeaarrcchh  CCeennttrree..IItt  wwaass  aa  ddeemmoonnssttrraattiioonn  ooff  TTeeffff  IInntteennssiiffiiccaattiioonn  eexxppeerriimmeenntt..  

DDrr..  TTaarreekkee  BBeerrhhee  aanndd  AAttoo  ZZeewwddee  GG//ttssaaddiikk  ffrroomm  SSaassaakkaawwaa  GGlloobbaall  22000000  wweerree  tthhee  
rreesseeaarrcchheerrss  wwhhoo  ccoonndduucctteedd  tthhee  ddeemmoonnssttrraattiioonn  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  DDeebbrreezzeeiitt  
aaggrriiccuullttuurraall  rreesseeaarrcchh  cceennttrree,,  IInnssttiittuuttee  ffoorr  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  ((IISSDD))  aanndd  OOxxffaamm  
AAmmeerriiccaa..  

DDrr..  TTaarreekkee  eexxppllaaiinneedd  ttoo  tthhee  ggaatthheerreedd  vviissiittoorrss  ““tthhee  mmaaiinn  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhiiss  eexxppeerriimmeenntt  iiss  ttoo  
cchhaannggee  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  mmeetthhoodd  ooff  ccuullttiivvaattiioonn,,  bbrrooaaddccaassttiinngg  mmeetthhoodd  tthhaatt  ffaarrmmeerrss  
ccoommmmoonnllyy  uussee  tthheessee  ddaayyss  wwhhiicchh  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  tthhee  iinnssuuffffiicciieennccyy  aanndd  ppoooorr  pprroodduuccttiivviittyy  ooff  
tteeffff,,  ttoo  ttrraannssppllaannttiinngg  yyoouunngg  tteeffff  sseeeeddlliinnggss  tthhaatt  iinnccrreeaasseess  tthhee  pprroodduuccttiivviittyy  ooff  tteeffff..  TThhee  
bbrrooaaddccaassttiinngg  ssyysstteemm  wwiitthh  ppoooorr  qquuaalliittyy  ooff  sseeeedd,,  ppoooorr  ssooiill  ffeerrttiilliittyy,,  aanndd  sseeeedd  rraattee  wwhhiicchh  iiss  



2255--5500  kkgg//hhaa  wwhhiicchh  mmaakkee  tthhee  mmaattuurree  ppllaanntt  ttoo  llooddggee  iiee..ffaallll  oovveerr..  AAllll  tthheessee  tthhiinnggss  aaffffeecctteedd  
tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  tteeffff..  TThhaatt  iiss  wwhhyy  wwee  aarree  ddooiinngg  tthhiiss  eexxppeerriimmeenntt..””  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  DDrr..  TTaarreekkee  tthhee  yyiieelldd  ooff  tteeffff  ccaann  bbee  iimmpprroovveedd  bbyy  cchhaannggiinngg  tthhee  ccuullttiivvaattiioonn  
ssyysstteemm..  TThhee  nneeww  aapppprrooaacchh  iinn  tthhee  eexxpplloorraattoorryy  eexxppeerriimmeenntt  iiss  ggrroowwiinngg  sseeeeddlliinngg  oonn  aa  ffllaatt  
aanndd  ttrraannssppllaannttiinngg  iitt  iinnttoo  tthhee  ffiieelldd  hhaass  sshhoowwnn  aa  pprroommiissiinngg  rreessuulltt..  

FFoorr  eexxaammppllee,,  iitt  rreedduucceess  tthhee  sseeeedd  rraattee  ffrroomm  tthhee  bbrrooaaddccaassttiinngg  mmeetthhoodd..  AA  ffaarrmmeerr  uusseess  2255--
5500  kkgg//hhaa  tteeffff  bbuutt  iinn  tthhee  nneeww  mmeetthhoodd  22--22..55kkgg//hhaa  wwiillll  ddoo..  TThhee  yyiieelldd  ooff  ttrraannssppllaanntteedd  tteeffff  hhaass  
aa  ffoouurr  ffoolldd  iinnccrreeaassee,,  mmoorreeoovveerr  iitt  iinnccrreeaasseess  ttiilllleerr  nnuummbbeerr,,  pprroodduucciinngg  ssttrroonngg  ttiilllleerr  ccuullmmss  
aanndd  iitt  iinnccrreeaasseess  nnuummbbeerr  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  sseeeeddss..  

TThhiiss  ttrraannssppllaannttiinngg  tteeffff  sseeeeddlliinngg  mmeetthhoodd  wwaass  eexxppeerriimmeenntteedd  oonn  ddiiffffeerreenntt  pplloottss  bbyy  aappppllyyiinngg  
ddiiffffeerreenntt  iinnppuuttss  lliikkee  ccoommppoosstt  aanndd  cchheemmiiccaall  ffeerrttiilliizzeerrss..  TThheerree  wweerree  ffiivvee  pplloottss  ((22mm  bbyy  55mm))  
oonn  wwhhiicchh  ttwwoo  wweeeekk  oolldd  sseeeeddlliinnggss  ppllaanntteedd..  TThhee  ttrraannssppllaanntteedd  sseeeeddlliinnggss  ppllaanntteedd  iinn  aa  rrooww  
hhaavvee  rreepplliiccaatteedd  tthhrreeee  aanndd  ffoouurr  ttiimmeess..  TThhee  ffiifftthh  pplloott  uusseedd  ffoorr  bbrrooaaddccaassttiinngg  mmeetthhoodd  aass  aa  
cchheecckk  bbuutt  tthhee  yyiieelldd  iiss  vveerryy  llooww..  

TThhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  eexxppeerriimmeenntt  aarree  vveerryy  pprroommiissiinngg  aanndd  eennccoouurraaggiinngg..  AAss  tthhee  rreesseeaarrcchheerrss  
eexxppllaaiinneedd,,  tthhee  yyiieelldd  ooff  tthhee  bbrrooaaddccaassttiinngg  pplloott  wwaass  550000--11220000kkgg//hhaa  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  tthhee  
ttrraannssppllaanntteedd  oonneess  hhaavvee  ggiivveenn  33,,440000--55,,110000kkgg//hhaa..TThhiiss  sshhoowwss  tthhee  nneeww  aapppprrooaacchh  hhaass  aa  
ffoouurr--ffoolldd  iinnccrreeaassee  iinn  yyiieelldd..  IInn  aaddddiittiioonn  tthhee  ssttrraaww  yyiieelldd  iiss  aallssoo  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  tthhee  nneeww  
eexxppeerriimmeenntt..  TThhee  ssttrraaww  yyiieelldd  iiss  aa  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ccaasshh  ccrroopp  ffoorr  ffaarrmmeerrss  tthhaatt  iitt  iiss  ssoolldd  ffoorr  
ffooddddeerr  aanndd  ccoonnssttrruuccttiinngg  hhoouusseess  mmaaddee  ooff  cchhiikkaa  ((mmuudd++ssttrraaww  mmiixxttuurree))..  

SSuucchh  aa  pprroommiissiinngg  rreesseeaarrcchh  iiss  vvaalluuaabbllee  ttoo  tthhee  ccoouunnttrryy  aanndd  tthhee  ppeeooppllee  ffoorr  ffoooodd  sseeccuurriittyy,,  
kkeeeeppiinngg  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  uussiinngg  tthhee  llaanndd  eeccoonnoommiiccaallllyy..  TThheerreeffoorree  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  
NNGGOOss  aanndd  ootthheerr  ccoonncceerrnneedd  bbooddiieess  hhaavvee  ttoo  ggiivvee  ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhiiss  rreesseeaarrcchh  iinn  oorrddeerr  ttoo  ggeett  
tthhee  rreesseeaarrcchh  ccoommpplleetteedd  aanndd  iimmpplleemmeenntteedd  ttoo  tthhee  wwhhoollee  ccoouunnttrryy..  
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