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1 የዳቦ ስንዴ

የስንዴ ዓይነቶች

 � የዳቦ ስንዴ    

 � ማካሮኒ ስንዴሓ

የስንዴ ጥቅም

 � ለምግብነት (ለዳቦ፣ ፓስታ፣ ማካሮኒ፣ ለኬክ፣ 
ለቅንጬ፣ እንጀራ፣ ቆሎ፣ ለንፍሮ) 

 � አገዳው ለከብቶች መኖ፣ ለቤት ክዳን እና 
ለማገዶ 

 � የገቢ ምንጭ በመሆን ያገለግላል

የዳቦ ስንዴ ዋና ዋና ዝርያ ዓይነቶች

ተ/ቁ ዝርያ የመድረሻ ቀን ምርታማነት 
ኩንታል በሄ/ር

ተስማሚ ስነ-ምህዳር 
/አካባቢ/

1 ሁሉቃ 133 44-70 ወይና ደጋና ደጋ 

2 ዳንፌ 110-145 35-55 ወይና ደጋና ደጋ

3 ሾሪማ 105-150 44-63 ወይና ደጋና ደጋ

4 ዋኔ 125 50-60 ወይና ደጋና ደጋ

5 ሊሙ 140 55-65 ደጋ
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2 የዳቦ ስንዴ ለማምረት የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎች

ተስማሚ መሬት

የሰዉና የእንስሳት ጉልበት

ማረሻ ትራክተር 

ማዳበሪያ (ኤንፒኤስ እና ዩሪያ)
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3 የዳቦ ስንዴ ለመዝራት የማሳ ዝግጅት

የመጀመሪያ ስንጣቆ

ዘርን በመስመር መዝራት

ሁለተኛና ሦስተኛ እርሻ

ከመዝራት በፊት ማዳበሪያ መጨመር

የማሳ ዝግጅት

 � ከዘር በፊት ከ3-5 ጊዜ መታረስ ይኖርበታል፣

 �  የመጀመሪያ እርሻ ሰብሉ እንደተነሳ፣

 �  ሁለተኛ እርሻ ዋና ዝናብ ሲጀምር፣

 � ቀጣይ እርሻ በዝናብ መጠን፣በአረም ብዛትና 
በአፈር ዓይነት ይወሰናል፣

በአግባቡ የተዘጋጀ ማሳ ጥቅም

 � አረም ጥቃትን ይቀንሳል፣

 � አፈር ወለድ ነፍሳትንና በሽታን ይቀንሳል፣

 � በአፈር ውስጥ በቂ አየርና ውሃ ይዘዋወራል፣

 � ምርትና ጥራት ይጨምራል።



4

4 ስንዴ የዘር ወቅት፣ የዘር መጠንና የአዘራር ዘዴ

የዘር ወቅት፡

 � እንደ ዝናብ ሁኔታ ከሰኔ አጋማሽ እስከ ከሐምሌ 
አጋማሽ ይዘራል።

በመስመር የአዘራር ዘዴ፣

 � በመስመር ሲዘራ ከ100 ኪሎ ግራም ዘር በሄክታር 
መጠቀም ያስፈልጋል፣

 � በመስመር በሚዘራበት ጊዜ በመስመር መካከል 30 
ሳንቲ ሜትር ጠብቆ መዝራት፣ 

 � በበሬ መስመር ሲወጣ ጠባብ ድግርን በመጠቀም 
በትክክል 30 ሳንቲ ሜትር መስመር ማውጣት፣

 � ዘሩን ከ3-4 ሳንቲ ሜትር ጥልቀት ላይ መዝራት 
ይመከራል። 

የዳቦ ስንዴን በመስመር የመዝራት ጥቅም፡

 � ምርታማነትን ያሳድጋል፣ 

 � የአፈር ማዳበሪያ አጠቃቀም እንዲሻሻል ያደርጋል፣ 

 � ለአረም ቁጥጥርና ማዳበሪያ ለመጨመር ምቹ 
ሁኔታ ይፈጥራል፣ 

 � የዘር መጠንን ስለሚቀንስ ወጪ ይቆጥባል፣ ፣
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5 የአፈር ማዳበሪያና ኖራ አጠቃቀም

በአሲዳማ አፈር የተጎዳ የስንዴ ሰብል

ተገቢዉ ማዳበሪያ የተጨመረበት 

በአግባቡ የተያዘ የስንዴ ማሣ

ኖራ በብተና ሲጨመር

ማዳበሪያ በመሥመር 

ሲጨመር

የማዳበሪያ መጠን አጠቃቀም

 � በሄክታር 100 ኪ.ግ ኤንፒኤስ እና ዩሪያ ለጥቁር አፈር 250 ኪሎ ግራም ወይም ለቀይ አፈር 200 
ኪሎ ግራም፣

 � ሁሉንም የኤንፒኤስ መጠን እና አንድ ሶስተኛዉን ዩሪያ በመደባለቅ በተዘጋጀዉ የዘር መስመር ዉስጥ 
ከ7-10 ሳ.ሜ ጥልቀት በዘር ወቅት በመጨመርና በስሱ በአፈር መሸፈን፣

 � ቀሪዉን ሁለት ሶስተኛ ዩሪያ

 � ቡቃያዉ ከብቅለት በኋላ ከ35-40 ቀናት (ሲዋለድ)፤ 

 � ከታረመ በኋላና በቂ የአፈር ርጥበት ሲኖር

 � ከመስመሩ/ተክሉ ጎን ከ3-5 ሳንቲ ሜትር ርቀትና ከ3-5 ሳንቲ ሜትር ጥልቀት ላይ መጨመር፣

 � ኮምጣጣ/አሲዳማ አፈርን ለማከም ዘር ከመዘራቱ በፊት ኖራ መጨመር አለበት፡፡
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6 የዳቦ ስንዴ ሰብልን የሚያጠቁ የአረም 
ዓይነቶች

የአረም ጉዳቶች፡

 � ምግብንና ዉሃን በመሻማት የሰብሉ ምርታማነትን ይቀንሳል፣

 � የዘርን ጥራት ይቀንሳል፣

 �  ለበሽታና ለተባይ መራቢያ ይሆናል፣

 �  ሊገኝ የሚችለዉን  የምርት መጠን እና የገቢ መጠንን ይቀንሳል

ቅጠለ ሰፋፊ የአረም ዓይነቶች

የሳር ዝርያ አረሞች

መጭ/ሀዳ(Guizotia scabra)

አሰንዳቦ፤ መተጎዮ እንግጫ

አሉማ ፤ ራፋ

እንክርዳድ፤ ቁማ፤ ገገብሣ

አሽክት

ሲናር
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7 የዳቦ ስንዴ አረም ጥቃትን መከላከያ መንገዶች

መከላከያ መንገዶች፡
 � ከአረም ነፃ የሆነ ዘር 

መጠቀም፣

 � ተገቢ የሆነ የማሣ ዝግጅት 
ማድረግ፣

 � ሰብልን ማፈራረቅ፣

 � በእጅ ማረም (ከሁለት 
እስከ ሦስት ጊዜ)፣

 � ፀረ-አረም ኬሚካል 
መጠቀም፣

በአረም የተጠቃ የስንዴ ሰብል

በአግባቡ የታረመ የዳቦ ስንዴ ማሣ

በእጅ አረምን የመከላከል ሥራ
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የዳቦ ስንዴ ተክልን የሚያጠቁ ነፍሳት ተባዮች እና 
መቆጣጠሪያ ዘዴያቸዉ

8

የገብስ ዝንብ ትል

የገብስ ዝንብ ትል የጥቃት ምልክቶች

 � የተክሉ ማዕከላዊ ግንዱ/ሙሽራዉ/ ይቀላል፣ ቀጥሎ ወደ ቡናማነት ተቀይሮ 
ይሞታል፣

 � ጉዳት የደረሰበት ሙሽራ በሚሳብበትም ጊዜ በቀላሉ ይነቀላል፣

ተባዩ በስንዴ ላይ የሚያደርሰው ጉዳት

 � የቡቃያውን ሙሽራ ግንድ በመብላት እንዲደርቅ ያደርጋል፣

 � እስከ 50 በመቶ ምርትን ይቀንሳል፣

ተባዩን መከላከያ ዘዴዎች

 � በቂ ዝናብ/እርጥበት በሚኖርበት ጊዜ መዝራት/በትክክለኛ ወቅት ዘር መዝራት

 � ጥቃቱ ይከሰታል ተብሎ ሲታሰብ ዘር በዛ አድርጎ መዝራት

 � ሰብል አፈራርቆ መዝራት

 � የማሳ ንጽህና መጠበቅ

 � ዘር መለወሻ መድሃኒት መጠቀም- 

 � የሚረጩ መድሃኒቶችን መጠቀም
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ክሽክሽ

የዳቦ ስንዴ ተክልን የሚያጠቁ ነፍሳት ተባዮች እና 
መቆጣጠሪያ ዘዴያቸዉ

8

የክሽክሽ የጥቃት ምልክቶችና የሚያደርሰው ጉዳት: 

 � የተክሉን ፈሳሽ ይመገባል፣ 

 � የተባዩ ጥቃት ሲጨምር የተክሉ ቅጠል ይጠቀለላል፣ ዛላው ይጨማደዳል፣

 � ተክሉን ያቀጭጫል፣

 � የቫይረስ በሽታ ያስተላልፋል፣ 

 � የሰብሉን ምርት ይቀንሳል፣

የክሽክሽ ተባይ መከላከያ ዘዴዎች

 � በትክክለኛዉ የዘር ወቅት ወይም ቀደም ብሎ መዝራት 

 � የዘር መለወሻ ፀረ-ተባይ መጠቀም፡ 

 � ከ15-20 በመቶ ሰብል በተባዩ የተጠቃ ከሆነ አንድ ሊትር ሮገር 40% በዉሃ የሚበጠበጥ 
ፀረ-ተባይ በአንድ ሄክታር ላይ በስንዴ ቡቃያ ላይ መርጨት

 � የብርብራ ዘር ዱቄት፣ የተወቀጠ ነጭ ሽንኩርት፣ የተወቀጠ ትንባሆና በውሃ የተበጠበጠ 
ሳሙና መጠቀም
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9 የዳቦ ስንዴ ተክልን የሚያጠቁ በሽታዎች

የበሽታው የጥቃት ምልክቶችና የሚያደርሰው ጉዳት 

 � ቢጫ ቀለም በመያዝ በቀጥተኛ የተሰመረ ሪጋ 
መሰል በቅጠሉ ላይ ይኖረዋል፣

 �  ተጋላጭ በሆኑ ዝርያዎች ሙሉለሙሉ የምርት 
ጉዳት ያስከትላል፣

በሽታውን የመከላከያ መንገዶች፡ 
 � ሰብል አፈራርቆ መዝራት

 � የሰብሉን ቃርሚያ/ቅሪት እና እራስ በቀል 
ሰብሎችን ከማሳ ውስጥ ማውጣትና ማቃጠል

 � በስንዴው አካል ውስጥ ዘልቆ የሚገባ ፀረ-ሻጋታ 
ኬሚካል መጠቀም፤

የስንዴ ቅጠል ባለሪጋ ቢጫ ዋግ 
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9 የዳቦ ስንዴ ተክልን የሚያጠቁ በሽታዎች

የበሽታው የጥቃት ምልክቶችና የሚያደርሰው ጉዳት 
 � በሽታ አምጪው ተህዋስያን በስንዴ ተክል አገዳ፣ 
በቅጠሉ ጠርዝ እና የዛላ ተሸካሚ አንገት ላይ 
የሚታይ ሆኖ ቀይ ቡኒ ቀለም ያለው ምልክት 
ያሳያል፣

 � በወረርሽኝ መልክ ከተከሰተ ሙሉለሙሉ የምርት 
ጉዳት ያስከትላል፣

በሽታውን የመከላከያ መንገዶች፡ 
 � ሰብል አፈራርቆ መዝራት

 � የሰብሉን ቃርሚያ/ቅሪት እና እራስ በቀል 
ሰብሎችን ከማሳ ውስጥ ማውጣትና ማቃጠል

 � በሽታውን ለመከላከል ቀደም ብሎ ፀረ-ሻጋታ 
ኬሚካል መጠቀም፤

የስንዴ አገዳ ዋግ(ጥቁር ዋግ)
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9 የዳቦ ስንዴ ተክልን የሚያጠቁ በሽታዎች

የበሽታው የጥቃት ምልክቶችና የሚያደርሰው ጉዳት 
 � ደማቅ ብርቱካናማ ወይም ቡናማ ምልክት በቅጠሉ 
ላይ ያሳያል፣

 � የምርት መጠንን ይቀንሳል፣

 � የጉልበት ወጪን ይጨምራል፣

በሽታውን የመከላከያ መንገዶች፡ 
 � ሰብል አፈራርቆ መዝራት

 � የሰብሉን ቃርሚያ/ቅሪት እና እራስ በቀል 
ሰብሎችን ከማሳ ውስጥ ማውጣትና ማቃጠል

 � ኬሚካል መጠቀም፤

የቅጠል ቡናማ ዋግ
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9 የዳቦ ስንዴ ተክልን የሚያጠቁ በሽታዎች

የስንዴ ቅጠልና ዛላ ሻጋታ በሽታ

የበሽታው የጥቃት ምልክት 

 � ምልክቱ በመጀመሪያው 
የታችኞቹ ቅጠሎች ላይ 
በመከሳት እየቆየ ሲሄድ 
ወደ ዛላው ይስፋፋል፣

በሽታውን የመከላከያ መንገዶች፡ 

 � ሰብል አፈራርቆ መዝራት፣

 � የሰብሉን ቃርሚያ/ቅሪት 
እና እራስ በቀል ሰብሎችን 
ከማሳ ውስጥ ማውጣትና 
ማቃጠል፣

 � ዘርን በኬሚካል አሽቶ 
መጠቀም፡፡
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10 ለሰብል ጥበቃ ሥራ ኬሚካል ጥቅም ላይ 
ሲውል መወሰድ የሚገባው ጥንቃቄ

የተባይ መከላከያ ኬሚካሎችን ለመርጨት 
የሚያገለግሉ ቁሳቁሶች

የእጅ ጓንት አየር ወደ አፍንጫ 

ማስገቢያ ንት

ቦት ጫማ

ቱታ የአፍና አፍንጫ 

መሸፈኛ

የቱታና የቦት ጫማ

ትክክለኛ አደራረግ

በሰው ጉልበት የሚሰራ 

የመርጫ መሳሪያ
በሞተር የሚሰራ 

የመርጫ መሳሪያ

የፊት ማስክ/

መሸፈኛ
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11 ለሰብል ጥበቃ ሥራ ኬሚካል ጥቅም ላይ 
ሲዉል መወሰድ የሚገባዉ ጥንቃቄ

ፀረ-ተባይ የኬሚካል መያዣ ዕቃዎች አወጋገድና መርጫ 
መሳሪያዎች ጽዳት አጠባበቅ

 � የተጠቀምንባቸዉን የኬሚካል መያዣ ዕቃዎች ለምግብ፣ 
ለመጠጥና ለሌላ አገልግሎት አለማዋል፣

 � ለርጭት አገልግሎት የተጠቀምንባቸውን መገልገያዎች 
በአግባቡ በማጠብ እጣቢውን ጉድጓድ ቆፍሮ መድፋትና 
መቅበር፣

 � የተጸዱ መገልገያ ዕቃዎችን በጥንቃቄ ማስቀመጥ፣

 � ከርጭት ሂደት በኋላ እጅንና ገላን በሳሙና መታጠብ፡፡ 

በተሟላ ትጥቅና በትክክለኛ መንገድ በኬሚካል የተባይ 
ቁጥጥር ሲደረግ 

 � አካላችንን ከኬሚካሉ ጉዳት እንጠብቃለን፣

 � ተባዩን ውጤታማ በሆነ መልኩ በመከላከል ወጪን 
እንቀንሳልን፣

 � አካባቢያችንን ከብክለት እንጠብቃለን፣

ፀረ-ተባይ ኬሚካል በሰውነታችን ላይ 
ጉዳት የሚያደርሰው በ4 መንገድ ነው

 � በቆዳችን በንክኪ

 � በአፋችን ወደ ሆድ በመግባት

 � በትንፋሽ ወደ ሳንባችን በመግባት

 � ወደዓይናችን በመርጨት

የተሟላ ትጥቅ በማድረግ በኬሚካል 

የመከላከል ሥራ 

P
ጥንቃቄ የጎደለው የኬሚካል 

አጠቃቀም 

Ï

ፀረ-ተባይ ኬሚካል 
ወደ ሰውነታችን ከገባ 

ከአካል ጉዳት እስከሞት 
ያደርሳል
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12 የዳቦ ስንዴ ምርት መሰብሰብና መዉቃት

 � የተክሉ የተለያዩ ክፍሎች 
ቀለም ሙሉለሙሉ ወደቢጫነት 
ሲቀየርና፣ 

 � ፍሬው በጥፍር ወይንም በጥርስ 
ወጋ ሲደረግ ጠንከር ሲልና 
በቀላሉ የማይሰበር ከሆነ 
ማጨድ፣

 � ሰብሉ ለአጨዳ ሲደርስ በሰው 
ጉልበት ወይም በዘመናዊ መሣሪያ 
በማጨድ መዉቃት፣

ለአጨዳ የደረሰ የስንዴ ሰብል በሰው ጉልበት ሲታጨድ

በእንስሳት ሲወቃ

በኮምባይን ሀርፈስተር ታጭዶ ሲወቃ

በሁለገብ መውቂያ መሣሪያ ሲወቃ
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13 የዳቦ ስንዴ ምርት ማከማቸት

ባህላዊ ጎተራ 

ንፋስ የማያስገባ ጆንያ

የላሜራ ጎተራ

አየር የማያስገባ/ሄርማንቲክ ከረጢት 

የተወቃውን እህል አበጥሮ በተለያዩ ማከማቻ ዕቃዎች 
ማሰቀመጥ፣ 

የማከማቻ መንገዶች፡- 

 � ዘመናዊ ማከማቻ:- የላሜራ ጎተራ፣ ንፋስ 
የማያስገባ ጆንያ፣ አየር የማያስገባ/ሄርማንቲክ 
ከረጢት

 � በባህላዊ ማከማቻ፡- ጎተራ


