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1.

መግቢያ

አጭር መግለጫ
ስንዴ የሳር ዝርያ የሆነና በዓለም አቀፍ ደረጃ በስፋት በመመረት ላይ ካሉና ለምግብነት ከሚውሉ የብርዕ ሰብሎች አንዱ ነው።
የስንዴ ዓይነት በተለያየ መስፈርት የሚመደብ ሲሆን ከአገልግሎቱ አንጻር የዳቦና የማካሮኒ ስንዴ ተብሎ በሁለት ይከፈላል። እንዲሁም
በፍሬው ቀለም (ቀይና ነጭ)፣ ጥንካሬ (ለስላሳና ጠንካራ) እና ቅርጽ ተለያይነት ሊመደብ ይችላል። የዳቦ ስንዴ በስፋት እየተመረተ
ያለው በሳይንሳዊ ስሙ Triticum aestivum L. እየተባለ የሚጠራዉ ነዉ። ስንዴ በዋናነት የካርቦሃይድሬት ምንጭ ሲሆን በተወሰነ
ደረጃ የፕሮቲን እና ማዕድን ይዘት አለዉ።
የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ስንዴ በስፋት ከሚመረትባቸው ክልሎች አንዱ ሲሆን ከሀገሪቱ አጠቃላይ ስንዴ
ምርት ውስጥ 9% ያህሉን ይሸፍናል። የክልሉ አማካይ የስንዴ ምርታማነት ከ26.9 ኩ/ል በሄ/ር ሲሆን ይህም ከሰብሉ ከሚጠበቀው
ምርታማነት አንጻር በጣም ያነሰ ነው። ክልሉ ለስንዴ ተስማሚ የአየር ንብረት ሁኔታ ያለው ቢሆንም በተለያዩ ምክንያቶች የሰብሉ
ምርታማነት አነስተኛ ነው።
በዚህ የትምህርት ክፍል የስንዴ ዓይነትና ጥቅም፣
መፍቻ ዘዴዎች በዝርዝር ይቀርባሉ።

እርሻና የምርት ሁኔታ፣ በአመራረት ላይ የሚታዩ ችግሮችና የችግሮችን

የትምህርት ክፍሉ ዓላማዎች

በዚህ የትምህርት ክፍል ሴትና ወንድ የግብርና ባለሙያዎች፡

የስንዴ ሰብል ዓይነትን በዝርዝር መተንተን ይችላሉ፣



የስንዴን ጥቅምና አገልግሎት ማብራራት ይችላሉ፣



የስንዴ ምርት ያለበትን ደረጃ፣ ማነቆ የሆኑ ችግሮችንና ለማምረት ያሉ ምቹ
ሁኔታዎች ይዘረዝራሉ።

መሠረታዊ ትርጓሜ


ስንዴ /Wheat/:- ከሰብል ዝርያዎች ዉስጥ አንዱ ሲሆን በሁለት ዓይነት ይከፈላል። የዳቦ ስንዴ እና የማካሮኒ ስንዴ በመባል
ይታወቃል።



ያልተፈተገ ስንዴ /Whole grain/:- ማለት አሰር (bran)፣ ዱቄት የሚሆነው (endosperm) እና የሚበቅለው (germ) የፍሬ
አካል ሳይለያዩ ማለት ነው።

1.1

የስንዴ ዓይነትና ጥቅም

ስንዴ የሳር ዝርያ (Genus Triticum) የሆነና በዓለማቀፍ ደረጃ በስፋት በመመረት ላይ ካሉና ለምግብነት ከሚውሉ የብርዕ ሰብሎች
አንዱ ነው። እንደዝርያው ዓይነትና የማሳ አያያዝ ሁኔታ የተክሉ ቁመት በአብዛኛው ከ70 እስከ 120 ሳ/ሜ ሲሆን የዘር ፍሬ (1000
በቁጥር) ክብደቱ ከ30 እስከ 60 ግራም ይሆናል። ከአገልግሎት አንጻር ስንዴ በሁለት ዋና ዓይነቶች ሊመደብ ይችላል። እነዚህም
የዳቦ ስንዴና የማካሮኒ ስንዴ ናቸው። ስንዴ በፍሬው ቀለም (ቀይና ነጭ)፣ ጥንካሬ (ለስላሳና ጠንካራ) እና ቅርጽ ተላያነት ሊመደብ
ይችላል። ቀይና ጠንካራ የፍሬ ቀለም ያላቸው የስንዴ ዝርያዎች የተሻለ የፕሮቲን ይዘት አላቸው። በአብዛኛው ምዕራባዊያን ሀገራት
የአየር ጸባይ ወቅትን መሠረት በማድረግ የክረምትና የጸደይ ስንዴ በማለት ይከፈላል። ስንዴ የተለያዩ ዝርያዎች ያሉት ቢሆንም
በአገር አቀፍም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ በስፋት እየተመረተ ያለው በሳይንሳዊ ስሙ Triticum aestivum L. (Genus Triticum/
family Poaceae) የተበላው የዳቦ ስንዴ ዝርያ ነው።
የስንዴ ምርት በክልሉ ለገቢ ምንጭነትና ለምግብ አገልሎት ይዉላል። በዓለም ላይ በዋናነት ለዳቦ፣ ፓስታ፣ ማካሮኒ እና ለኬክ
አገልግሎት ይውላል። ከነዚህ በተጨማሪ በሀገር ውስጥ ለቅንጬ፣ እንጀራ፣ ቆሎ፣ ንፍሮ እና ወዘተ ሲያገለግል አገዳው ለከብቶች
መኖ፣ ለቤት ክዳን እና ለማገዶ ያገለግላል። ስንዴ በዋናነት የካርቦሃይድሬድት ምንጭ ሲሆን በተጨማሪም የፕሮቲን እና ማዕድን
ምንጭም በመሆን ያገለግላል። ያልተፈተገ የስንዴ (whole grain) ፍሬ የተሻለ የምግብ ይዘት (አሰር፣ ማዕድን፣ ቫይታሚን-ዲ
እና አንቲኦክሲዳንት) አለው።

1

የዳቦ ስንዴ ምርትን ለማስፋት የሚከናወን የአቅም ልማት ፕሮግራም

ሥዕል 1፡

1.2

የተለያየ ዓይነት የስንዴ ፍሬ

የስንዴ እርሻና ምርት ሁኔታ

ስንዴ በሀገር አቀፍ ደረጃ በመሬት ሽፋኑና በአጠቃላይ ምርት መጠኑ ከጤፍ፣ በቆሎ እና ማሽላ ቀጥሎ በ4ተኛ ደረጃ እየተመረተ
የሚገኝ ሰብል ነው (ማስኤ, 2014/15)። በአብዛኛው በአገሪቱ መካከለኛና ደጋማ ቦታዎች ላይ እየተመረተ የሚገኝ ሲሆን ከአገዳና
ብርዕ ሰብሎች ምርት ውስጥ 10 በመቶ ያህሉ የስንዴ ምርት ነው።
የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ ስንዴ ከሚመረትባቸው ክልሎች አንዱ ሲሆን ከሀገሪቱ አጠቃላይ ምርት ውስጥ 9% ያህሉን ይሸፍናል። በክልሉ
ስንዴ በመሬት ሽፋኑ ከበቆሎ እና ከጤፍ ቀጥሎ በሦስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ሲሆን በአጠቃላይ ምርቱ ግን ከበቆሎ ቀጥሎ በሁለተኛ
ደረጃ ላይ ይገኛል። በአሁኑ ወቅት የክልሉ አማካይ የስንዴ ምርታማነት ከ26.9 ኩ/ል በሄ/ር ሲሆን ይህም ከሰብሉ ከሚጠበቀው
ምርታማነት አንፃር ሲታይ በጣም አነስተኛ ነው። ሰብሉ ከ65-70 ኩ/ል በሄ/ር በምርምር ማሳ እንዲሁም ከ50-60 ኩ/ል በሄ/ር
በሞዴል አርሶአደሮች ማሳ ምርት ይሰጣል።

1.3

በስንዴ አመራረት ላይ የሚታዩ ችግሮች

በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ ስንዴን ለማምረት የሚያስችል ተስማሚ የአየር ንብረት ሁኔታ ያለ ቢሆንም የሰብሉ ምርታማነት አነስተኛ ነው።
የስንዴ ምርታማነትን ከሚቀንሱ ምክንያቶች ውስጥ የሚከተሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡



የተሻሻሉ ዝርያዎችን ያለመጠቀም፣
የማሣ መረጣ ጉድለት፣
የእርሻ ድግግሞሽ በምክረ-ሐሳቡ መሠረት ያለማከናወን፣



የዋግና ሌሎች በሽታዎች ጥቃት፣



የማሳ እንክብካቤ ጉድለት፣



በቆላ አካባቢዎች የመስኖ አዉታር እጥረትና በመስኖ የማምረት ልምድ ያለመኖር፣



የአፈር ቆምጣጤነት ችግር፣



የተቀናጀ ተባይ መከላከያ ዘዴን ተግባራዊ ያለማድረግ፣

እነዚህን ችግሮች ለመፍታት በተለያዩ የልማት፣ ምርምር እና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጥረት እየተደረገ ይገኛል። በ2006
ዓ/ም የካስኬፕ ደቡብ ፕሮጀክት ተዛማጅ ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ በክልሉ በተመረጡ ወረዳዎች ውስጥ የተለያዩ የዳቦ ስንዴ
ዝርያዎችን ከተሻሻሉ አሰራሮች ጋር በመፈተሽ ለከፍተኛ እና መካከለኛ ከፍታ ላላቸው አካባቢዎች ተስማሚ የሆኑ ዝርያዎችን
ከአርሶ አደሩ ጋር በመሆን ለይቷል። በ2007 ዓ/ም ደግሞ ዝርያዎችን ከተሻሻሉ አሰራሮች ጋር በቅድመ ማስፋት ሥራ በሰፊው
አስተዋውቋል። ይህ የስልጠና መርጃ መሣሪያ የተዘጋጀው የተገኘውን ውጤት መነሻ በማድረግና ከሌሎች አገር አቀፍና ክልላዊ
ተሞክሮዎች ጋር በማዛመድ የዳቦ ስንዴን በዘላቂነት ማምረት እንዲቻል ታሳቢ በማድረግ ነው።
ማጠቃለያ
ስንዴ የሳር ዝርያ ሆኖ ለምግብነት ከሚውሉ የአገዳና ብርዕ ሰብሎች አንዱ ነው፤ የስንዴ ዓይነት በተለያያ መስፈርት የሚመደብ
ሲሆን ከአገልግሎቱ አንጻር የዳቦና የማካሮኒ ስንዴ ተብሎ ይከፈላል፤ በስፋት እየተመረተ ያለው Triticum aestivum የተበላው
የዳቦ ስንዴ ነው፤ ስንዴ በዋናነት የካርቦሃይድሬድት ምንጭ ሲሆን በተጨማሪም የፕሮቲን እና ማዕድን ምንጭም በመሆን ያገለግላል፤
በአገሪቱ 9% ያህሉ ስንዴ የሚመረተው በደቡብ ክልል ነው፤ በተለያዩ ምክንያቶች የክልሉ አማካይ የስንዴ ምርታማነት አነስተኛ
ነዉ (ከ26.9 ኩ/ል በሄ/ር)።

2

ለክልልና ወረዳ ባለሞያዎች የተዘጋጀ

2.

ተስማሚ ስነ-ምህዳር እና የአመራረት ዘይቤ

አጭር መግለጫ
የሰንዴ ምርታማነት መልካም ዕድሎችም ሆኑ ተግዳሮቶች ሰብሉ ከሚመረትበት ስነምህዳር ጋር ተያያዥነት ያለዉ ሲሆን በተለያየ
ስነምህዳር ምርታማነቱ የተለያያ ሊሆን ይችላል። ስንዴን በመስኖ ማምረት የሚቻል ቢሆንም በአብዛኛው የክልሉ አርሶአደሮች ስንዴን
በዝናብ ያመርታሉ። ለስንዴ ሰብል ተስማሚ ማሳና አፈር አለመምረጥ እና የኮትቻን አፈር የማጠንፈፍ ሥራ በስፋት አለመሰራት
በክልሉ የስንዴን ምርታማነት ከሚጎዱ ነገሮች ዋነኞቹ ናቸው።
በዚህ ትምህርት ክፍል ለስንዴ ተስማሚ የሆነ ስነ-ምህዳር ይህም ማለት ተስማሚ የሆነ የቦታ ከፍታ፣ የአየር ሙቀት፣ የዝናብ መጠን
እንዲሁም የአፈር ዓይነትና እና የኮትቻ አፈርን የማጠንፈፍ ዘዴ እና የዳግም ሰብልና ፈረቃ ጥቅምና አተገባበር በዝርዝር ይቀርባሉ።

የትምህርት ክፍሉ ዓላማዎች

በዚህ የትምህርት ክፍል ሴትና ወንድ የግብርና ባለሙያዎች፡

ለስንዴ ተስማሚ የሆነ ስነ-ምህዳርን መተንተን ይችላሉ፣



ለስንዴ ተስማሚ የሆነ የሰብል ፈረቃ ምክረ-ሃሳብ ማውጣት ይችላሉ፣



ለስንዴ ተስማሚ የሆነ የአፈር ዓይነትና የአፈርና ውሃ ዕቀባ ሥራዎችን መዘርዘር
ይችላሉ።

መሠረታዊ ትርጓሜ


ስነ-ምህዳር /Agro-ecolgoy/- ማለት የዝናብ መጠን፣ የአየር ሙቀትና እርጥበት እንዲሁም የአፈር ዓይነትን አጠቃሎ የያዘ
እና ለአንድ ሰብል ተስማሚ የሆነ አካባቢን የሚያሳይ ነው።



ዳግም ሰብል /Double cropping/ - በአንድ ማሳ ላይ በአንድ ዓመት ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ሰብሎችን በማከታተል
የማምረት ዘዴ ነው።



የሰብል ፈረቃ /Crop rotation/ - በአንድ ማሣ ውስጥ በተከታታይ ዓመታት ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ሰብሎችን በማከታተል
የማምረት ዘዴ ነው።



ኮትቻ አፈር /Clay Soil/ - የሸክላ ይዘቱ ከፍተኛ (35-80%) የሆነ ጥቁር መረሬ አፈር ሆኖ በደረቅ ወቅት የሚጠነክርና
የሚሰነጣጠቅ (ከ10 - 50 ሳ.ሜ. ስፋትና እስከ 1 ሜትር ጥልቀት) እንዲሁም በዝናብ ወቅት የሚያብጥና የማጣበቅ ባህርይ
ያለው የአፈር ዓይነት ነው።

2.1

ተስማሚ ስነምህዳር

2.1.1 ለስንዴ ተስማሚ የሆነ ስነምህዳር

ስንዴ በወይናደጋ እና ደጋማ አካባቢዎች በዝናብ ማምረት የተለመደ ሲሆን በቆላማ አካባቢዎች በመስኖ ሊመረት ይችላል።
ለስንዴ ሰብል ተስማሚ የሆነው ከፍታ ከ1500-3200 ሜትር ከባህር ጠለል በላይ ነው። የበለጠ የሚስማማው 1800-2800 ሜትር
ከባሕር ጠለል በላይ ከፍታ ያላቸው ቦታዎች ናቸው።
ከ15-25 ዲግሪ ሴልሽየስ አማካይ የአየር ሙቀት መጠን ለስንዴ ያስፈልጋል።
በዕድገት ዘመኑ ስንዴ ከ500-1200 ሚ/ሜ ዝናብ በቂው ሲሆን በአጠቃላይ ከ800-1000 ሚ/ሜ ዓመታዊ ዝናብ ባለበት አካባቢ ጥሩ
ምርት ይሰጣል። ለስንዴ ሰብል ተስማሚ የአየር እርጥበት በአብዛኛዉ መጠነኛ እርጥበት አዘል የአየር ፀባይ ሲሆን ከፍተኛ እርጥበት
አዘል የአየር ፀባይ ለአንዳንድ የስንዴ በሽታዎች (ዋግ) ክስተት መንስኤ ይሆናል።
ለስንዴ ሰብል ተስማሚ የአፈር ዓይነት የሚባሉት ጥቁር ሸክላማ፤ ቀይና ቡናማ የአፈር ዓይነቶች ናቸው።
2.1.2 ከስነ-ምህዳር ጋር የተያያዙ ችግሮች

ስንዴን በማምረት ሂደት ዉስጥ በየስነምህዳሩ የተለያዩ ማነቆዎች ይገኛሉ። በቆላማ አካባቢዎች ለስንዴ ምርታማነት ዋናዋና ማነቆዎች
ለአካባቢው የሚስማማ የተሻሻለ ዝርያ እጥረት፣ ተስማሚ የመስኖ ውሃ አለመኖር፣ የአፈሩ ጨዋማነት እና በስንዴው ላይ የሚከሰቱ
የወፍ ጥቃቶች ናቸዉ። በደጋማ አካባቢዎች ደግሞ የአፈሩ ኩምጣጤ፣ የዋግ በሽታና ዉርጭ ዋነኛ ችግሮች ናቸው። ከዚህ ባሻገር
ለየስነ-ምህዳሩ የተለቀቁ ዝርያዎችን በምክረሃሳብ መሠረት በጥንቃቄ መጠቀም ካልተቻለ ዝርያዎች ከታቀደው ጊዜ ቀድመው ከምርት
የሚወጡ ሲሆን የሚፈለገውን ምርታማነትም አይሰጡም። ይህ እንዳይሆን ስንዴውን በሚስማማው ስነምህዳር ማምረት ያስፈልጋል።

3

የዳቦ ስንዴ ምርትን ለማስፋት የሚከናወን የአቅም ልማት ፕሮግራም

2.2
2.2.1

የስንዴ ዳግም ሰብልና የሰብል ፈረቃ ሥርዓት
የሰብል ፈረቃና ዳግም ሰብል ሥርዓት ጥቅሞች

ሰብልን በአግባቡ በየዓመቱ ማፈራረቅም ይሁን ዳግም ሰብል መጠቀም የአፈር ለምነትን በመጨመር የመሬት ምርታማነት ቀጣይነት
እንዲኖረዉ ያደርጋል፣ የበሽታ አምጪ ተሕዋስያን የሥነ-ሕይወት ዑደት በማዛባት በምርት ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን ጉዳት
ይቀንሳል፣ የፀረ ሰብል ተባዮችን ሥርጭት ይገታል፣ በተጨማሪም የአረም ዘር ክምችት በአፈር ዉስጥ /seed bank/ በመቀነስ
ሰብሉን ከጥቃት ይታደጋል።
ዳግም ሰብል መጠቀም ከላይ በፈረቃ እርሻ ከሚገኙ ጥቅሞች ባሻገር በአንድ ዓመት ሁለት ምርት ማምረት ስለሚያስችል የመሬት
አጠቃቀሙንና የመሬት ሽፋኑን ያሻሽላል። መሬቱን በበቂ ሁኔታ የሚሸፍኑ የዳግምና ፈረቃ ሰብሎች የአፈሩን መከላት ይቀንሳሉ።
በዚህም የአፈሩን ባህርይ ለስንዴ ተስማሚ ሆኖ እንዲቀጥል ያደርጋሉ።
2.2.2 ለሰብል ፈረቃና ዳግም ሰብል መሟላት ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች

የሚፈራረቁ ሰብሎች ዓይነትና የማፈራረቂያ ጊዜያቸው በሰብሎች መካከል ባለው የዝርያ ዝምድና እና በአካባቢው በሚከሰቱ የሰብል
በሽታዎች ይወሰናል። በዚህ መሠረት ለስንዴ ተቀራራቢ ዝምድና የሌላቸውን እንደ ጥራጥሬ፣ ቅባት፣ ጭረት እና ሥራስር ያሉ
ሰብሎች በማፈራረቅ ሂደት ውስጥ ማካተት ያስፈልጋል።
በአፈርና በተክል ቅሪት አማካኝነት ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ በሽታዎችን ለመቆጣጠር እንዲቻል ተጠቂ የሆኑ ሰብሎችን ለሁለት ዓመትና
ከዚያ በላይ በአንድ ማሳ ላይ መዝራት አያስፈልግም። ፈጥነው የሚደርሱ ሌሎች የሰብል ዝርያዎችን በበልግ ማምረት እንደስንዴ
ያሉ የመኸር ሰብሎችን ለማምረት በቂ ጊዜ ይሰጣል። በተጨማሪም ዳግም ሰብል ለመጠቀም የአፈሩ ውሃ የመያዝ ሁኔታን በመለየት
በቀጣይነት ለሚዘራው ሰብል በቂ መሆን አለመሆኑ አስቀድሞ መታወቅ ይገባዋል። በአፈር ውስጥ የሚገኘውና ከዝናብ የሚጠበቀው
እርጥበት ለታቀደው ዳግም ሰብል የሚያንስ ከሆነ እንደየዕቀባ ግብርና እና ጉዝጓዝ ያሉ አሰራሮችን መጠቀም እንዲሁም ፈጥነው
የሚደርሱ የሰብል ዝሪያዎችን መርጦ መዝራት ያስፈልጋል።
በኮትቻ አፈር ላይ ቀድሞ በተዘራ ስንዴ ማሳ ላይ ስንዴው ከታጨደ በኋላ እንደ ጓያ፣ ምስር፣ አብሽና ሽምብራ ያሉ ሰብሎችን
መዝራት ይቻላል። ይህም በዓመት ሁለት ጊዜ በማምረት የአርሶ አደሩን ገቢ ከማሳደጉም በላይ በተጓዳኝ የአፈርን ለምነት ጠብቆ
ለማቆየት ይረዳል።
በአጠቃላይ በሰብል ፈረቃና ዳግም ሰብል መግባት የሚገባቸው ሰብሎች የሚመጋገቡና የተለያየ ንጥረ ነገር ከመሬት ውስጥ
የሚጠቀሙ፣ የተለያዩ የሥር ርዝመትና ውሃ አጠቃቀም ያላቸው፣ ተመጋጋቢ የተክል ቅርጽ (canopy and root arctecture)
እና የአፈር ለምነት ማለትም የተሻለ ብስባሽና ናይትሮጂን ወደ አፈሩ የሚጨምሩ፣ የተለያየ የሰብል ቤተሰብ የሆኑ የአፈር መከላትን
ለመቀነስ አፈሩን በበቂ ሁኔታ የሚሸፍኑ ቢሆኑ ይመረጣል።
2.2.3 ለስንዴ ፈረቃና ዳግም ሰብል የሚሆኑ አማራጮች

እንደየስነምህዳሩ ሁኔታ የዳግም ሰብልና የሰብል ፈረቃ አማራጭ ሊለያይ ይችላል። በመሆኑም እንደአካባቢው ሁኔታ ተገቢውን
የሰብል ምርጫ በማካሄድ በፈረቃ ቅደም ተከተል ውስጥ እንደ ድንች፣ ሽንኩርት፣ ባቄላ፣ አተርና ቦሎቄ የመሳሰሉ ሰብሎችን ከስንዴ
አስቀድሞ መዝራት ጠቃሚ ይሆናል።
በዚህም የምርምር ዉጤቶች እንደሚጠቁሙት ባቄላና ጎመን ዘርን ተከትሎ ስንዴ ቢዘራ በሄክታር ከ6 እስከ 13 ኩንታል ተጨማሪ
ምርት እንደሚገኝ ተረጋግጧል::
ለምሳሌ፡- በተለያዩ ጊዜያት የተካሄዱ የፈረቃ ሥርዓት ሙከራዎች እንደሚያሳዩት፡
ስንዴ

ባቄላ

ስንዴ:-- 75 % የምርት ብልጫ ያስገኛል፣

ስንዴ

ባቄላ

ስንዴ

ስንዴ

ጎመን ዘር

ስንዴ:- 29% የምርት ብልጫ አለዉ፣

ስንዴ: - 52 % የምርት ብልጫ ያስገኛል፣

(ምንጭ፡- ቁሉምሳ ግብርና ምርምር ማዕከል)
በአንዳንድ አካባቢዎች አርሶአደሮች እንደጎመን ዘርና ኑግ ያሉ የቅባት ሰብሎችን በፈረቃም ይሁን በዳግም እርሻ ስርዓት አስገብተው
ሲጠቀሙ ይታያል። በሌሎች የክልሉ ደጋማ አካባቢዎች በበልግ ወቅት እንደ ጎመን፣ ድንችና ቦሎቄ ያሉ በአጭር ጊዜ የሚደርሱ
ሰብሎችን በመዝራትና የበልግ ሰብሉ ሲነሣ በቦታው ስንዴን በመዝራት በዓመት ሁለት ጊዜ ማምረት ይቻላል።

2.3

የአፈር ዓይነት

2.3.1 ለስንዴ ምርት ተስማሚ የሆነ የአፈር ዓይነት

ስንዴ በተለያዩ የአፈር አይነቶች መብቀል የሚችል የሰብል ዓይነት ቢሆንም ክሌይ ሉም /clay loam/ ወይንም ሎም ቴክስቸር /
loam texture/ ለም ይዘት ያለዉ ሆኖ ጥሩ ዉቅር /structure/ እና መካከለኛ ዉሃ የመያዝ አቅም ያለዉ የአፈር ዓይነት ለስንዴ
እድገትና ምርት በጣም ተስማሚ ነዉ። ምክንያቱም በዚህ የአፈር አይነት ላይ ሰብሉ ጠቃሚ ንጥረ-ነገሮችን፣ ዉሃና አየር በቀላሉ
እንዲጠቀም ስለሚያደርግ ነዉ። ይህም የሰብሉ ዕድገትና ምርታማነት እንዲሻሻል ያደርገዋል። በአጠቃላይ ስንዴ በጥቁር ሸክላማ፣
በቀይና በቡናማ የአፈር ዓይነቶች ላይ ይመረታል። በጣም አሸዋማ ወይም ውሃ የሚተኛበት ማሣ ግን ለስንዴ ሰብል አይስማማም።
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2.3.2 በጥቁር ኮትቻ አፈር ስንዴን የማምረት ዘዴ

ስንዴን ውሃ የሚያቁር ኮትቻ (መረሬ) አፈር ላይ የምንዘራ ከሆነ ባህላዊውንም ሆነ ዘመናዊውን የውሃ ማጠንፈፍ ዘዴ ተጠቅመን
ውሃውን ከማሣዉ ማውጣት አለብን። ውሃ መታቆር በሚከሰትበት በጥቁር ኮትቻ አፈር ላይ ወርዱ ከ80-120 ሳ.ሜ እና የማጠንፈፊያ
ቦይ ከ15-20 ሳ.ሜ የሆነ ሰፊ መደብ ማውጫ (Ayebar BBM) መጠቀም ያስፈልጋል። ማሳውም ከዘር በፊት ቦይ ሊዘጋጅለት
ይገባል። በተጨማሪም በኮትቻ አፈር ላይ የመጀመሪያውን የዝናብ ወቅት (ንሽ) ጠብቆ መዝራት ያስፈልጋል።

ሥዕል 2፡

የማጠንፈፍያ ቦይ በተዘጋጀለት ጥቁር ኮትቻ አፈር ላይ የተዘራ ስንዴ

2.3.3 በተዳፋታማ መሬቶች የሚደረግ የአፈርና ውሃ ዕቀባ ሥራ

ማሳው ተዳፋት ከሆነ የአፈር መከላትን ለመከላከልና በጥሩ ሁኔታ ማሳው እንዲንጣፈፍ ከ2-5% የተዛመመ ቦይ መሠራት አለበት።
የመሬቱ ተዳፋታማነት ከ5% በታች ከሆነ የዕቀባ ግብርና፣ ጥምር እርሻና ቅብብሎሽ እርሻ፤ የመሬቱ ተዳፋታማነት ከ5-15% ከሆነ
የድንጋይና አፈር ካብ እንዲሁም ፋንያጁ፤ የመሬቱ ተዳፋታማነት 15-50% ከሆነ የአፈር እርከን፤ የመሬቱ ተዳፋታማነት >50%
ከሆነ ጠረጴዛማ እርከን ከዘር በፊት በማዘጋጀትና ስነህይወታዊ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራ በስነ-አካላዊው ላይ በመትከል መሬቱን
በመታደግ የስንዴን ምርታማነት ማሳደግ ያስፈልጋል።

ሥዕል 3፡

በጠረጴዛማ እርከን ላይ የተዘራ ስንዴ

5

የዳቦ ስንዴ ምርትን ለማስፋት የሚከናወን የአቅም ልማት ፕሮግራም
ማጠቃለያ
ለስንዴ ሰብል የበለጠ ተስማሚ የሆነ ከፍታ 1800-2800 ሜትር ከባህር ጠለል በላይ፤ ከ15-25 ዲግሪ ሴልሽየስ አማካይ የአየር
ሙቀት ተስማሚ ነዉ፤ በዕድገት ዘመኑ ስንዴ ከ500-1200 ሚ/ሜትር ዝናብ ያስፈልገዋል፤ ተስማሚ የአየር እርጥበት በአብዛኛዉ
መጠነኛ ነዉ።
የሚፈራረቁ እና ዳግም ሰብሎች ዓይነትና የማፈራረቂያ ጊዜያቸው በሰብሎች መካከል ባለው የዝርያ ዝምድና እና በአካባቢው
በሚከሰቱ የሰብል በሽታዎች ይወሰናል።
ስንዴን ለማምረት ተስማሚ የሆነ አፈር ክለይ ሉም /clay loam/ ወይንም ሎም ቴክስቸር /loam texture/ ለም ይዘት ያለዉ ሆኖ
ጥሩ የአፈር ዉቅር /structure/ እና መካከለኛ ዉሃ የመያዝ አቅም ያለዉ የአፈር ዓይነት ነዉ።
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3.

የስንዴ ዝርያ

አጭር መግለጫ
የስንዴን ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ ከሚያስፈልጉ ግብዓቶች አንዱ ተገቢውን ዝርያ ከተያያዥ ምክረ-ሀሳቦች ጋር በተገቢው
ስነ-ምህዳር አቀናጅቶ መጠቀም መቻል ነው። በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የሚስተዋለው የምርጥ ዘር አጠቃቀም አናሳ መሆን
ችግር ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ማነቆ ሆኖ ይገኛል። ስለዚህ በዚህ ትምህርት ክፍል ለተለያየ ስነ-ምህዳር የተለቀቁ የስንዴ
ዝርያዎችን እንመለከታለን።

የትምህርት ክፍሉ ዓላማዎች

በዚህ የትምህርት ክፍል ወንድና ሴት የግብርና ባለሞያዎች፡



የተለያዩ የዳቦ ስንዴ ዝርያዎች፣ ውጤታማነታቸዉንና ለየአካባቢው ስነምህዳር
ተስማሚነታቸዉን መተንተን ይችላሉ፤
የዳቦ ስንዴ ዝርያዎችን የመድረሻ ጊዜያቸዉን በመገንዘብ ምክረ-ሐሳብ ይሰጣሉ።

መሠረታዊ ትርጓሜ




3.1

ዝርያ /Variety/፡- በአገሪቱ የሰብል ዝርያ አጽዳቂ ኮሚቴ የተለቀቀ፣ የተሻለ ምርታማነት ያለው፣ በአርሶአደሩ ተቀባይነት
ያገኘ ሆኖ የበሽታን፣ ነፍሳት ተባይን እና አረምን ተግዳሮት የሚቋቋም ማለት ነዉ፤
ስነ-ምህዳር /Agro-ecolgoy/- ማለት የዝናብ መጠን፣ የአየር ሙቀትና እርጥበት እንዲሁም የአፈር ዓይነትን አጠቃሎ የያዘ
አካባቢን የሚያሳይ ነው።

የተለቀቁ የስንዴ ዝርያዎችና ባሕሪያቸው

በሃገራችን የግብርና ምርምር ሥርዓት ከተጀመረ በኋላ 76 የዳቦ እና 39 የዱረም ስንዴ ዝርያዎች እንዲመረቱ በተለያዩ ጊዜያት
ተለቀዋል፤ (ዝርዝሩን ለመረዳት ሰንጠረዥ 1 ይመልከቱ)።
ለደጋማ የሀገራችን አካባቢዎች የተለቀቁ የስንዴ ዝርያዎች ደንደአ፣ ሌሙ፣ ኦቦራ፣ ደምበል፣ ሊበን፣ ቡሉቅ፣ ሳናቴ፣ መንዜ፣
ሆንቆሎ፣ ዲገሉ፣ ሶፍዑመር ፣ መዳ-ወላቡና የመሳሰሉ ዝርያዎች ናቸው።
ለወይናደጋማ ስነ-ምህዳር የተለቀቁ ዝርያዎች ደግሞ፡- ዋኔ፣ ማንዱዮ፣ኪንግበርድ፣ ሁሉቃ፣ ሕዳሴ፣ ኦጎልቾ፣ ሾሪማ፣ ሆገና፣ ቀቀባ፣
አሊዶሮ፣ ፓቨን-76 እና የመሳሰሉ የስንዴ ዝርያዎች ናቸው።
በተጨማሪም ኢንሴኖ-1፣ ቢቃ እና ጀፌርሰን የተባሉት ዝርያዎች እንደ መስቃን እና ሶዶ (ጉራጌ) ላሉ ቆላማ አካባቢዎች ተስማሚ
ናቸው።
በመስኖ ለሚለሙ አካባቢዎች ጋምቦ የተባለ ዝርያ ተመራጭ ነው። የደጋ ዝርያዎች ወደ ወይና ደጋና ቆላማ አካባቢዎች ከተዘሩ
በቀላሉ በዋግ በሽታ በመመታት ከምርታማነት ውጪ ይሆናሉ። እንደዚሁም የቆላና የወይናደጋ ዝርያዎች በደጋማ አካባቢዎች
እንዲመረቱ ሲደረግ በዋግ በሽታ በቀላሉ ከመጠቃታቸውም በላይ ምርታማነታቸው ይቀንሳል። በመሆኑም የአካባቢውን ስነ-ምህዳር
መሠረት ያደረገ የስንዴ ዝርያ መጠቀም ያስፈልጋል።
የሰብሉ መድረሻ ወቅት ተለያይነት አንደኛው የሰብሉ ዝርያ ባህርይ ነው ለምሳሌ፡- የመድረሻ ወቅት ከ4 ወራት በላይ የሆኑት እንደ
መንዝ፣ ሌሙ፣ ኦቦራ፣ ደምበል፣ ማንዱዮ፣ ደንዳአ፣ ሁሉቃ እና የመሳሰሉ ዝርያዎች ናቸው። የመድረሻ ወቅት 4 ወራት የሚሆናቸው
እንደ ፓቨን-76፣ ሆገና፣ ሕዳሴ፣ ሊበን፣ ዋኔ እና የመሳሰሉት ዝርያዎች ሲሆኑ በ100 ቀናት አካባቢ ለምርት የሚደርሱት እንደ
ኪንግበርድ፣ ቡሉቅ፣ ሆንቆሎ፣ ቢቃ፣ ጀፈርሰን፣ ኦጎልቾ፣ ጋምቦ እና ኢንሴኖ ያሉ ዝርያዎች ናቸው።
በተስማሚ ስነ-ምህዳር ላይ ተዘርተዉ ፈጥነው ከሚደርሱ ዝርያዎች ይልቅ ዘግይተው የሚደርሱ ዝርያዎች ይበልጥ ምርታማ ናቸው።
ለቆላ አካባቢዎች ከ25-35 ኩ/ል በሄ/ር፣ ለወይናደጋ አካባቢዎች ከ35-45 ኩ/ል በሄ/ር እና በደጋማ አካባቢዎች የሚመረቱ ዝርያዎች
ከ45-55 ኩ/ል በሄ/ር ምርት ይሰጣሉ።
እያንዳንዱ የስንዴ ዝርያ ከሌላው የስንዴ ዝርያ በባህርይ ይለያያል። ለምሳሌ ማንዶዬ ቀጥ (erect) ብሎ የሚያድግ እና ዘለላው
ሰብሰብ (compact) ያለ ነው ፣ በአማካይ በ68 ቀናት ያብባል፣ በ139 ቀናት ለአጨዳ ይደርሳል፣ ቁመቱ በአማካይ 85 ሳ/ሜ ሲሆን
አማካይ የ1000 ፍሬ ክብደቱ 36.2 ግራም ሆኖ የዘር ቀለሙ ነጭ ነው። ቢጫ ዋግንና የግንድ ዋግን የመከላከል አቅሙ መካከለኛ
ነው።
በተቃራኒው ሳናቴ በ71 ቀናት ማበብ የሚጀምር ሆኖ የዘር ቀለሙ ቡናማ (amber) እንዲሁም አማካይ ቁመቱ 102 ሳ.ሜ ነው::
የሴናቴ የ1000 ፍሬ ክብደት በአማካይ 39.5 ግራም ነው። በመሆኑም የእነኚህን ዝርያዎች ዘር በማግኘት ምርጥ ዘር መጠቀም
ይገባል።

7

የዳቦ ስንዴ ምርትን ለማስፋት የሚከናወን የአቅም ልማት ፕሮግራም

ተ.ቁ

ሠንጠረዥ 1፡ የዳቦ ስንዴ ዝርያዎች

የዝርያው ስም

የተለቀቀበት
ዘመን
(እ.አ.አ)

መድረሻ ቀናት

የዝናብ መጠን
(ሚ/ሜ)

ተስማሚ ከፍታ
(ሜ)

ተስማሚ ስነ-ምህዳር

ምርታማነት
(ኩ/ሄክታር)

1

ዋኔ

2016

125

700-1000

2100-2700

ወይናደጋ፣ ደጋ

50-60

2

ሌሙ

2016

140

800-1100

>2200

ደጋ

55-65

3

ኪንግበርድ

2015

90-95

500-850

1500-2200

ቆላ፣ ወይናደጋ

40-45

4

ኦቦራ

2015

144

750-1500

2000-2400

ደጋ

46-63

5

ደምበል

2015

142

750-1500

2000-2400

ደጋ

56-63

6

ሊበን

2015

122-125

>900

2300-2700

ደጋ

55-65

7

ቡሉቅ

2015

85-88

>900

2300-2700

ደጋ

60-65

8

ሳናቴ

2014

141

750-1500

2300-2600

ደጋ

3.4-6.7

9

ማንዱዮ

2014

139

750-1500

2200-2006

ወይናደጋ፣ ደጋ

4.95-5.86

10

ሆንቆሎ

2014

102

750 - 1200

2200- 2850

ደጋ

35 – 63

11

ቢቃ

2014

95

450-800

1600-1950

ቆላ

32-54

12

ጀፈርሰን

2012

90

500

1200-1900

ቆላ

20-30

13

ሁሉቃ

2012

133

500-800

2200-2600

ወይናደጋ፣ ደጋ

44-70

14

ሕዳሴ

2012

121

500-800

2200-2600

ወይናደጋ፣ ደጋ

45-70

15

ኦጎልቾ

2012

102

400-500

1600-2100

ቆላ፣ ወይናደጋ

33-50

16

ጋምቦ

2011

90-145

በመስኖ/በዝናብ

650-2400

መስኖ

37-55

17

ሾሪማ

2011

105-150

600-900

1900-2600

ወይናደጋ፣ ደጋ

44-63

18

ሆገና

2011

121-170

800-1200

2200-2900

ወይናደጋ፤ ደጋ

46-60

19

ደንደአ/ዳንፌ

2010

110-145

>600

2000-2600

ወይናደጋ፤ ደጋ

35-55

20

ቀቀባ/ፒካፊሎር

2010

90-120

500- 800

1500-2200

ቆላ፣ ወይናደጋ

33-52

21

ኢንሴኖ

2009

100

500-800

1600-2000

ዝናብ አጠር፣ ቆላ

35

22

አሊዶሮ

2007

118-180

>500

2200-2900

ወይናደጋ፣ ደጋ

26-52

23

ጋሳይ

2007

118-127

>700

1890-2800

ወይናደጋ፣ ደጋ

44-50

24

መንዜ

2007

154

<900

2800-3100

ደጋ

19-33

25

ዲገሉ

2005

100-120

>600

2000-2600

ወይናደጋ፣ ደጋ

40

26

ታይ

2005

104-130

>700

1900-2800

ወይናደጋ፣ ደጋ

25-61

27

ሲምባ

2000

100-150

>600

2000-2600

ወይናደጋ፣ ደጋ

30-50

28

ሐዊ

2000

105-125

>500

1800-2200

ቆላ፣ ወይናደጋ

40

29

ሶፍዑመር

2000

125-150

>600

2300-2800

ደጋ

40-50

30

መዳ-ወላቡ

2000

100-125

>600

2300-2800

ደጋ

35-45

31

ቱሴ

1997

125-130

>600

2000-2500

ደጋ፣ ወይናደጋ

40-65

32

ፓቨን-76

1982

120-135

>500

750-2500

ቆላ፣ ወይናደጋ

30-60

33

ኢቲ-13 ኤ2

1981

127-149

>700

2200-2900

ወይናደጋ፣ ደጋ

30-60

ምንጭ፡ ግብርና ሚኒስቴር 2010

8

ለክልልና ወረዳ ባለሞያዎች የተዘጋጀ

3.2

በአካባቢ ውጤታማነታቸዉ የተረጋገጡ ዝርያዎች

ለአካባቢው የሚስማማውን ዝርያና የተሟላ ፓኬጅ (ጥንቅር) መጠቀም ለስንዴ ምርትና ምርታማነት መጨመር ወሳኝ መንገድ ነው።
በሽታን፤ ነፍሳት ተባይንና አረምን የሚቋቋሙ የስንዴ ዝርያዎች ከፍተኛ ምርት መስጠት ይችላሉ። የአንድ ዝርያ የምርታማነት አቅም
በዋናነት የሚወሰነው የእርሻ አሠራርና የሰብል እንክብካቤ፤ በአየሩ ፀባይ፤ እንዲሁም በበሽታ ሁኔታ ነው።
ካስኬፕ ፕሮጀክት /CASCPE/ በሰራባቸው ወይናደጋ እና ደጋ ወረዳዎች ዳንፌና ሁሉቃ ዝርያዎች በምርታማነት አቅማቸው እና
በአንጻራዊነት በሽታ በመቋቋም አቅማቸዉ ተመራጭና ውጤታማ ሆነው ተገኝተዋል። ዝርያዎቹ የሚስማማቸዉ የስነምህዳር ሁኔታና
ባህሪ በሰንጠረዥ 1 ላይ ተመልክቷል። ስለዚህ ተመሳሳይ ስነምህዳር ያላቸው አካባቢዎች ይህንን ዝርያ መጠቀም ይችላሉ።
ማጠቃለያ


የዳቦን ስንዴ ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ ትኩረት ከሚሹ ተግባሮች አንዱና ዋናዉ ለየአካባቢዉ ስነምህዳር የሚስማመውን
ዝርያ ማወቅ፣ መለየትና ይህንንም ዝርያ መጠቀም ነዉ።



በዚህም መሠረት ለደጋና ለወይና ደጋ ተስማሚ የሆኑት እንደ ዳንፌና ሁሉቃ የመሳሰሉ ዝርያዎችን መጠቀም ይበልጥ ዉጤታማና
ከፍተኛ ምርት የሚያስገኙ ሲሆን ተመሳሳይ የሆነ ስነምህዳር ባላቸዉ አካባቢዎች መጠቀምም ይቻላል።
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ለክልልና ወረዳ ባለሞያዎች የተዘጋጀ

4.

የማሳ ዝግጅት፣ ዘር አዘራር እና ማዳበሪያ አጠቃቀም

አጭር መግለጫ
በአግባቡ የተዘጋጀ መሬት የተዘራው ዘር በቀላሉ እንዲበቅል፣ አረምን ለመቀነስ እና ትርፍ ውሃን በማጠንፈፍ ምርትን ለመጨመር
ይረዳል። በሌላ በኩል የስንዴ የዘር ወቅት በዝናቡ ሁኔታ፣ በዝርያው ዓይነት እና መሬቱ ከባህር ወለል በላይ ባለው ከፍታ ስለሚወሰን
እነዚህን ከግምት ውስጥ በማስገባት መዝራት ያስፈልጋል። በተመሳሳይ የዘር መጠን የሚወሰነው በአካባቢው የዝናብ ስርጭትና
መጠን፣ በአፈሩ ዓይነት፣ በሰብሉ ዝርያ ዓይነት፣ በዘር ፍሬው ክብደት፣ በዘሩ የብቅለት ደረጃ፣ በዝርያው የመውለድ ባህርይ እና
የአዘራር ዘዴ ነው። ከምክረ ሃሳብ ውጪ የዘር መጠን መጠቀም በሰብሉ ምርት መጠንና ጥራት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋል።
በመስመር መዝራት ምርትን ከመጨመሩ ባሻገር ለማሳ ውስጥ ሥራ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል። ስንዴ ለማዳበሪያ ያለው ውጤት
የሚወሰነው በመሬት ዝግጅት፣ በዘሩ ጥራት፣ በአረም እና በአፈሩ እርጥበት ነው። የምንጠቀመው የማዳበሪያ ዓይነት እና የመጨመሪያ
ጊዜ በሰብሉ የንጥረነገር ፍላጎት ላይ የተመሠረተ ነው። ስለዚህ በምክረሃሳብ መሠረት የተመጣጠነ ማዳበሪያ መጠቀም የሚፈለገውን
ምርት ለማግኘት ይረዳል። አሲዳማ አፈር ባለባቸው አካባቢዎች ኖራ በትክክለኛ መጠንና ጊዜ መጨመር የማዳበሪያውን ውጤታማነት
ይጨምራል።
በዚህ የትምህርት ክፍል ስንዴ ለማምረት የሚያስፈልጉ ተገቢ የመሬት አዘገጃጀት፣ የዘር ጊዜ፣ መጠንና የአዘራር ዘዴ እንዲሁም
የማዳበሪያና ኖራ አጠቃቀም በዝርዝር ይቀርባሉ።
የትምህርት ክፍሉ ዓላማዎች

በዚህ የትምህርት ክፍል ወንድና ሴት የግብርና ባለሙያዎች፡


ለስንዴ ተስማሚ የሆነ የመሬት አዘገጃጀትን ይዘረዝራሉ፣
የዘር መዝሪያ ጊዜን ከዝርያ፣ ከዝናብ እና ከአየር ንብረት ሁኔታ ጋር በማገናዘብ
መወሰን ይችላሉ፣



ተገቢ የሆነው የዘር መጠንና የአዘራር ዘዴ ይለያሉ፣



የማዳበሪያ እና የኖራ አጠቃቀም መጠን ምክረ-ሀሳብ ይሰጣሉ።

መሠረታዊ ትርጓሜ




4.1

ፒኤች /pH/፡- ማለት የአፈሩ አሲዳማነት ወይም ኮምጣጤነት የሚለካበት ሆኖ አፈሩ ውስጥ ያለው የሃይድሮጅን መጠን
በሎጋሪዝም /logarithm/ ሲሰላ ነው።
ኖራ /Lime/፡- ማለት በጥቅሉ የኖራ ውህዶች/ቁሳቁሶች (liming materials) ሲሆን የአፈርን ኩምጣጤነት ችግር ለመቀነስ
የሚሆን ተመራጩ ቁስ ነው። ይህም ካልሲየም ካርቦኔት፣ ካልሲየም ኦክሳይድ፣ ማግኒዚየምና ካልስየም ካርቦኔት፣ ካልሲየም
ሃይድሮ ኦክሳይድ እና ዶሎማይትን ያካትታል።

የመሬት ዝግጅት

ስንዴን ለማምረት በጣም ተዳፋታማ እንዲሁም ረባዳ ያልሆነ ዉሃ የማያቁርና፣ ለምነቱ ያልተሟጠጠ፣ መሬት መምረጥ ተገቢ ነው።
የመሬት ዝግጅት ከዝናቡ ሁኔታ፣ ከአፈር ዓይነትና ከማሳው ታሪክ ጋር ተያያዥነት አለው።
በአግባቡ የተዘጋጀ መሬት የተዘራው ዘር በቀላሉ እንዲበቅል፣ አረምን ለመቀነስ እና ትርፍ ውሃን ለማጠንፈፍ ይረዳል። የማሳ ዝግጅት
ለጥሩ የሰብል እድገትና አቋም የተመቻቸ እንዲሆን የአፈር ለምነቱና የእርጥበት መጠኑ ተስተካክሎ ከላይኛው የአፈር ሽፋን ከ30-40
ሳ/ሜ የሚሆን ጥልቀት ሊኖረዉ ይገባል።
እንደአፈሩ ሁኔታ ለስንዴ የሚሆን መሬት ከዘር በፊት በተገቢ የአፈር እርጥበት መጠን ከ3 እስከ 5 ጊዜ መታረስ ይኖርበታል።
በጥቁር አፈር ላይ ከሚገባው በላይ የሆነ ዉሃ ሲኖር የስንዴ ምርትን በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሳል።
ስለዚህ የመሬት ዝግጅት ሲከናወን ትርፍ ውሃ የማጠንፈፍ ስራ ከግምት ውስጥ በማስገባት መስራት ያስፈልጋል።


የመጀመሪያ እርሻ የቀድሞ ሰብሉ እንደተሰበሰበ፤



ሁለተኛ እርሻ የመጀመሪያ ዝናብ ከዘነበ በኋላ አፈሩ በደንብ እርጥበት ሲኖረው፤



ቀጣይ እርሻዎች በዝናብ መጠን፣ አረም ብዛትና የአፈር ዓይነት የሚካሄድ ሲሆን፤



የመጨረሻው እርሻ በዘር ወቅት ይከናወናል።

በዝናብ ላይ በተመሰረተ የግብርና ሥራ የዝናብ መጠኑ 20 ሚ/ሜ ከሆነ በቂ የእርጥበት መጠን ስለሚኖር ስንዴ መዝራት ይቻላል።
ዘር ከመዘራቱ አስቀድሞ ማሳው ከትላልቅ ጓሎች የፀዳ መሆን ይገባዋል። ዘመናዊ የትራክተር እርሻ የምንጠቀም ከሆነ እንደ ዝናቡ
ሁኔታ ከአንድ እስከ ሦስት ጊዜ በማረስ ከስክሶ መዝራት ይቻላል።
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የዳቦ ስንዴ ምርትን ለማስፋት የሚከናወን የአቅም ልማት ፕሮግራም

ሥዕል 4፡

4.2

በአግባቡ ታርሶ የተዘጋጀ ማሣ

የዘር ወቅት

የስንዴ የዘር ጊዜ በዝናቡ ሁኔታ፣ በዝርያው ዓይነት እና መሬቱ ከባህር ወለል በላይ ባለው ከፍታ ይወሰናል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት
በኢትዮጵያ የዝናብ ሁኔታን ግምት ውስጥ በማስገባት ስንዴ ከሰኔ አጋማሽ እስከ ሐምሌ አጋማሽ መዝራት የተሻለ ሲሆን የዝናብ
እጥረት ባለባቸው አካባቢዎች ዝናብ እንደጀመረ መዝራት ያስፈልጋል። ይሁን እንጂ የበለጠ ተስማሚ የስንዴ የዘር ወቅት ከሐምሌ
የመጀመሪያ እስከ ሁለተኛ ሳምንት ነው።

4.3

የዘር መጠን እና የአዘራር ዘዴ

የዘር መጠን:- የሚወሰነው በአካባቢው የዝናብ ስርጭትና መጠን፣ በአፈሩ ዓይነት፣ በሰብሉ ዝርያ ዓይነት፣ በዘር ፍሬው ክብደት፣
በዘሩ የብቅለት ደረጃ፣ በዝርያው የመውለድ ባህርይ (tillering capacity) እና የአዘራር ዘዴ ነው። ከምክረ ሃሳብ ውጪ የዘር
መጠን መጠቀም በሰብሉ ምርት መጠንና ጥራት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ከምክረ ሃሳብ በታች ዘር መጠቀም የምርት
መጠንን ይቀንሳል። በሌላ መልኩ ከምክረ ሃሳብ በላይ መጠቀም ሰብሉ እንዲቀጭጭ ያደርጋል፣ የምርት መጠንንና ጥራትን ይቀንሳል
እንዲሁም ለቅጠል በሽታዎች ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል።
በመስመር መዝራት፡- በአሁኑ ጊዜ፤ ስንዴን በመስመር መዝራት በብዙ አካባቢዎች እየተለመደ የመጣ ተግባር ነው። በመስመር
መዝራት ሰብሉ የተሻለና ተመሳሳይ ቁመና እንዲኖረው ያደርጋል፣ ምርትን ይጨምራል እንዲሁም ለማሣ ውስጥ ሥራ ምቹ ሁኔታን
ይፈጥራል።
በመስመር ሲዘራ በሀገር ደረጃ ተስማሚ የዘር መጠን 100 ኪ/ግ በሄ/ር ሲሆን በመስመር መካከል ያለው ርቀት 20 ሳ.ሜ. ነው።
ነገረ ግን በበሬ 20 ሳ/ሜ በመስመር መሃል ማውጣት አስቸጋሪ ስለሆነ በዚሁ የዘር መጠን 30 ሳ/ሜ በማውጣት መጠቀም ይቻላል።
በዘመናዊ የመዝሪያ መሳሪያ ሲዘራ 20 ሳ/ሜ በመስመር መካከል ሆኖ ከ3-4 ሳ.ሜ ጥልቀት መብለጥ የለበትም። በጥቁር አፈር ላይ
ከ 100-120 ኪሎ ግራም በቀይ አፈር 100 ኪሎ ግራም በሄክታር የዘር መጠን ይመከራል።
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በአግባቡ በመስመር የተዘራ ስንዴ ማሣ

ለክልልና ወረዳ ባለሞያዎች የተዘጋጀ

4.4

ማዳበሪያ አጠቃቀም

በስንዴ አመራረት ሂደት ማዳበሪያ ቁልፍ ሚና ይጫወታል። የማዳበሪያ ዉጤታማነት የሚወሰነዉ በመሬት ዝግጅት፣ በዘሩ ጥራት፣
በአረም ሁኔታ እና በአፈሩ እርጥበት ነው። የምንጠቀመው የማዳበሪያ ዓይነት እና የመጨመሪያ ጊዜ በሰብሉ የንጥረነገር ፍላጎት ላይ
መመስረት አለበት።
የማዳበሪያ መጠን፡- የአፈሩ ንጥረነገር ይዘት ሳይታወቅ ማዳበሪያ መጨመር የዝርያውን ምርት ሊቀንስ ይችላል። በሌላ መልኩ
ከምክረ ሐሳብ ከሚሰጠዉ መጠን በላይ ማዳበሪያ መጨመር ሰብሉ ለበሽታ እንዲጋለጥ ሊያደርገው ይችላል። ለምሳሌ ከሚፈለገው
በላይ የናይትሮጅን ማዳበሪያ መጨመር የስንዴው ቅጠል እንዲያድግ በማድረግ በፈንገስ ለሚከሰቱ በሽታዎች ምቹ ሁኔታ ስለሚፈጥር
ሰብሉ ለዋግ በሽታ ተጋላጭ ከመሆኑም ባሻገር የሰብሉ መድረሻ ጊዜ ይዘገያል፤ የምርት መጠንና ጥራቱም ይቀንሳል። ስለዚህ
በምክረሃሳብ መሠረት የተመጣጠነ የናይትሮጅን፣ ፎስፎረስና ፖታሲየም ማዳበሪያ መጠን መጠቀም የሚፈለገውን ምርት ለማግኘት
ይረዳል።
የምንጠቀመው የማዳበሪያ ዓይነትና መጠን በአፈሩ ንጥረነገር ይዘት መጠን የሚወሰን ቢሆንም ምክረ-ሃሳብ ላልወጣላቸው ለሁለቱም
የአፈር አይነቶች (ጥቁርና ቀይ) አንድ ኩንታል ኤንፒኤስ በሄክታር በዘር ወቅት መጠቀም ይቻላል። የካስኬፕ ፕሮጀክት ባካሄደው
ጥናት በሄ/ር 100 ኪ/ግ ኤን ፒ ኤስ ማዳበሪያ እና 100 ኪ/ግ ዩሪያ ማዳበሪያ (1/3ኛውን በዘር ወቅትና 2/3ኛውን ሰብሉ ከተዘራ
ከ35 እስከ 40 ባሉት ቀናት (በቡቃያዉ ዉልደት ጊዜ) ውስጥ (በቂ ርጥበት ሲኖር) ለስንዴ ሰብል መጠቀም የስንዴ ምርታማነትን
ማሳደጉን የገለፀ ቢሆንም በግብርና የኤክስቴንሽን ፓኬጅ ለስንዴ ሰብል 100 ኪ.ግ ኤን ፒ ኤስ እና ዩሪያ ማዳበሪያ ለጥቁር አፈር
250 ኪ/ግ መጠቀም የሚገባ እንደሆናነና ለቀይ አፈር ግን 200 ኪ/ግ በሄክታር (1/3 በዘር ወቅት፣ 2/3ኛዉ ስንዴዉ ከተዘራ ከ35
እስከ 40 ባሉት ቀናቶች ውስጥ አረሙ ከታረመ በኋላ) በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን መጨመር ይቻላል። ኤንፒኤስና ዩሪያ
በምንጠቀምበት ጊዜ በሄክታር የሚያስፈልገዉን ሁሉንም ኤንፒኤስና አንድ ሦስተኛዉን ዩሪያ በመደባለቅ በተዘጋጀዉ የዘር መስመር/
ቦይ ዉሰጥ ከ7-10 ሳ.ሜ ጥልቀት ዘር በሚዘራበት ጊዜ መጨመርና በአፈር መሸፈን ያስፈልጋል። ይሁን እንጂ የግብርና ምርምር
ማዕከላት ምክረ ሃሳብ በሰጡባቸው አካባቢዎች የተመከረዉን መጠቀም ተገቢ ይሆናል።
የምንጠቀመውን የማዳበሪያ ዓይነት በግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ በተጠናው የማዳበሪያ ዓይነት አጠቃቀም ምክረሀሳብ
በEthioSIS በተዘጋጀ የአፈር ለምነት ካርታ (Soil fetility map) መሠረት የሚያስፈልገውን መጠቀም ይቻላል።
ቡቃያው እንዳይጎዳ የዩሪያ ማዳበሪያ በመስመር ውስጥ ከ3 እስከ 4 ሳ.ሜ ከዘሩ/ተክሉ አርቆ መጨመር ያስፈልጋል።

4.5

የኖራ አጠቃቀም

ለሰብል ተስማሚ የሆነ አፈር አሲዳማትና ቤዝ ሳቹሬሽን፡- ለስንዴ ሰብል ተስማሚ የፒኤች (pH) መጠን ከ6-7 ሲሆን
ሊቋቋሙት የሚችሉት የAcid saturation መጠን በመቶኛ 10 ነው። በመሆኑም የአፈር አሲዳማነት ከ5.5 በታችና ከ7.5 ፒኤች
በላይ በሚሆንበት ጊዜ አፈሩ መታከም እንደሚገባው የተለያዩ ጥናቶች ያመለክታሉ።
የአፈር አሲዳማነት በስንዴ ላይ የሚያስከትለው ችግር፡- ስንዴ የሚበቅልበት አፈር ለምነቱን እያጣ በሄደ ቁጥር የአሲዳማነት
መጠንና ስፋት እየጨመረ ይሄዳል። ይህ የሚሆንበት ምክንያት አሉሚኒየም እና አይረን የተባሉ ንጥረ ነገሮች በአሲዳማ አፈር ውስጥ
በብዛት ስለሚገኙ (>0.5 mg/kg) የሰብሎችን ስሮች የመጉዳትና የማቀጨጭ ፀባይ ስላላቸዉ ነው። በዚህ ምክንያት ተክሎች
ከአፈር ውስጥ ውሃም ሆነ ለእድገታቸው የሚያስፈልጋቸውን ለምሳሌ እንደ ፎስፈረስ ያሉት ንጥረ ነገሮች ለመውሰድ ያዳግታቸዋል።
በመሆኑም የፎስፈረስ እጥረት በአሲዳማ አፈሮች ላይ ተባብሶ ይከሰታል። ስለዚህ በጣም አሲዳማ በሆኑ አፈሮች ላይ የሚበቅሉ
ተክሎች የውሃና የንጥረ ነገሮች እጦት ስለሚያጋጥማቸው በሚፈለገው መጠን አያድጉም። በሌላ በኩል ደግሞ በአሲዳማ አፈር
የካልስየም እና ማግኒዥየም ከአፈሩ ታጥቦ መሄድም በተክሎቹ እጥረት ያስከትላል።
የአፈርን አሲዳማነት ደረጃ የመቀነሻ ዘዴዎች፡- የአፈርን የአሲዳማት ደረጃ ለመቀነስ የኖራ ውሁዶችን እና ጥምር እርሻና
የዕፅዋት ብስባሽ መጠቀም፣ እንዲሁም ማዳበሪያን ስንጠቀም አሲዳማነትን በማያባብስ መልኩ ሊሆን ይገባል። እንደ ፍግ፣ የእንጨት
አመድ /Wood ash/፣ የቤት ጥራጊ፣ ተረፈ ምርት እና ኮምፖሰት የመሳሰሉትን በመጠቀም የኖራ ውህድን 10% ያህል አሲዳማነትን
የመቋቋም ብቃት ያስገኛል።
የኖራ ውህድ ዓይነት፣ የኖራ ፍላጎት መጠንና የመጨመሪያ ወቅት፡- ሁሉም የኖራ ውህዶች የካልስየም እና ማግኒዝየም ውህዶች
ሲሆኑ በአፈር ውስጥ ለአሲዳማነት መንስኤ የሆኑትን የሐይድሮጅንና አሉሚኒየም ተግባር በመግታት የአፈሩን ፒኤች ከፍ ለማድረግ
ይችላሉ።
አሲዳማ ነው ብለን የምንጠረጥረው አፈር በላቦራቶሪ ተመርምሮ የኖራ መጠን ሳይሰላ በግምት የኖራ ውህድ መጨመር አያስፈልግም።
የኖራ ፍላጎት የሚታወቀው የአፈር ናሙና በመውሰድ በማሳው የሚዘራው የሰብል አይነት፣ ሰብሉ የሚፈልገው የአፈር ፒኤች እና
የአሉሚንየም ብዛት፣ የኖራው ዓይነት፣ እንዲሁም አዋጭነት ግምት ውስጥ በማስገባት ነው።
ምንም ቅልቅል የሌለው ንፁህ ካልሲየም ካርቦኔት (CaCO3) የያዘ የኖራ ድንጋይ ኃይል እንደ 100 ይወሰድና የሌሎችን ውሁዶች
ኃይል ከዚያ ጋር በማነጻጸር በመቶኛ ይሰላል። የሚጨመረው ኖራ ተገቢ የእርጥበት መጠን ያለውና በሚገባ የተፈጨ መሆን
ይኖርበታል።
እንደ ኖራ ድንጋይ፣ ዶሎማይትና የዶሎማይት ቅልቅል፣ ወዘተ የመሳሰሉት የኖራ ውህዶች በምንጠቀምበት ጊዜ ዘር ከመዝራታችን
አስቀድመን ከ2 እስከ 3 ወር በፊት አፈሩ ላይ በመጨመር መቀላቀል አለብን።
ይሁን እንጂ ካልስየም ኦክሳይድ (CaO) የሚባለዉ ኖራ ዓይነት ከሆነ የምንጠቀመው አብሮ በዘር ወቅት ወይም ደግሞ ከቀናት በፊት
መጨመር ይቻላል። በዚህ ወቅት ሲጨመር አስቀደሞ ኖራውን በመሸፈን ቀጥሎ ዘር መዝራት ያስፈልጋል። ኖራው በመስመርም
ይሁን በብተና ሲጨመር የነፋስ አቅጣጫን ተከትሎና ወደ መሬት ዝቅ ብሎ እኩል በመነስነስ ሆኖ በዕለቱ በበሬ ወይም በአካባቢው
የእርሻ መሳሪያ ከአፈሩ ጋር በማደባለቅ ነዉ። ምክንያቱም እንደአጋጣሚ ኖራው ከአፈሩ ጋር ሳይደባለቅ ቀርቶ ቢያድርና እርጥበት
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የዳቦ ስንዴ ምርትን ለማስፋት የሚከናወን የአቅም ልማት ፕሮግራም
ወይም ዝናብ ቢያገኘው ወደ ኮረትነት ይቀየርና ጥቅም ስለማይሰጥ ነው።
እንደአፈሩ የላቦራቶሪ ምርመራ ውጤት ከ20 - 50 ኩንታል በሄክታር ኖራ ከጨመርን ከ5 - 7 ዓመት ሊያገለግል ቢችልም በየ3
ዓመቱ ከላይኛው አፈር ክፍል ናሙና እየተወሰደ የችግሩ ደረጃ መፈተሽ አለበት።

ሀ. ኖራ በብተና ሲጨመር
ሥዕል 6.

ለ. ኖራ በመስመር ሲጨመር

የኖራ አጨማመር ዘዴ

ማጠቃለያ
የመሬት ዝግጅት ከዝናቡ ሁኔታ፣ ከአፈር ዓይነትና ከማሳው ታሪክ ጋር ተያያዥነት አለው። እንደአፈሩ ሁኔታ ለስንዴ የሚሆን መሬት
ከዘር በፊት በተገቢ የአፈር እርጥበት መጠን ከ3 እስከ 5 ጊዜ መታረስ ይኖርበታል። እንደአካባቢው ሁኔታ የመጀመሪያው እርሻ
በመጋቢት ወር መከናወን ይኖርበታል። ቀሪዎቹ እርሻዎች እንደ አፈሩ እርጥበት ሁኔታ መከናወን አለባቸዉ። የስንዴ የዘር ወቅት
በዝናቡ ሁኔታ፣ በዝርያው ዓይነት እና መሬቱ ከባህር ወለል በላይ ባለው ከፍታ ይወሰናል። ተስማሚ የስንዴ የዘር ወቅት ከሐምሌ
የመጀመሪያ እስከ ሁለተኛ ሳምንት ነዉ። የዘር መጠን የሚወሰነው በአካባቢው የዝናብ ስርጭትና መጠን፣ በአፈሩ ዓይነት፣ በሰብሉ
ዝርያ ዓይነት፣ በዘር ፍሬው ክብደት፣ በዘሩ የብቅለት ደረጃ፣ በዝርያው የመውለድ ባህርይ እና የአዘራር ዘዴ ነው። የዘር መጠን 100
ኪ/ግ በሄ/ር ሲሆን በመስመር መካከል ያለው ርቀት 30 ሳ.ሜ. ነው። ስንዴን የአፈር ማዳበሪያ በመጠቀም የማምረት ዉጤታማነት
የሚወሰነዉ በመሬት ዝግጅት፣ በዘሩ ጥራት፣ በአረም ቁጥጥር እና በአፈሩ እርጥበት ነው። ሰልፈር አዘል ዳፕ /ኤንፒኤስ/ ማዳበሪያ
በሄ/ር 100 ኪ.ግ በዘር ወቅት እና ዩሪያ ለጥቁር አፈር 250 ኪ/ግ በሄ/ር ለቀይ አፈር 200 ኪ/ግ በሄ/ር በሁለት ዙር ተከፍሎ በዘር
ወቅትና ከ35-40 ቀናት ዉስጥ መጠቀም ከፍተኛ የስንዴ ምርት ይሰጣል። እንደአፈሩ አሲዳማነት ከ20 - 50 ኩንታል በሄክታር
ኖራ መጨመር ከ5 - 7 ዓመት ሊያገለግል ይችላል።
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ለክልልና ወረዳ ባለሞያዎች የተዘጋጀ

5.

ሰብል ጥበቃ

አጭር መግለጫ
በዳቦ ስንዴ ምርት፤ ምርታማነትና ጥራት ላይ ተጽዕኖ ከሚያሳድሩ ማነቆዎች ውስጥ ተባይና በሽታ አምጭ ተህዋስያን ጉልህ ሚና
አላቸው። እነዚህ ችግሮች በሀገራችን ከጊዜ ወደጊዜ በምርት መጠንና ጥራት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያሳደሩ ይገኛሉ። በመሆኑም
የልማት ሠራተኛውንና አርሶ አደሩን በማሰልጠንና ምክረ ሀሳብ በመስጠት ለመደገፍ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ባለሙያው ጥልቅ ግንዛቤ፣
ክህሎትና ዕውቀት ሊኖረው ይገባል።
የትምህርት ክፍሉ ዓላማዎች

በዚህ ትምህርት ክፍል መጨረሻ ሴትና ወንድ የግብርና ባለሙያዎች፡

የዳቦ ስንዴ ሰብልን የሚያጠቁ ዋና ዋና አረም፣ ተባይና በሽታዎችን ይተነትናሉ፤



አረም፣ ተባዮችና በሽታዎችን መከላከያ ምክረ ሃሳብ መስጠት ይችላሉ፤



በፀረ-አረም፣ ነፍሳት ተባይ እና በሽታ መከላከያ ኬሚካል ርጭት ወቅት መደረግ
የሚገባቸውን ጥንቃቄዎች ይተነትናሉ።

መሠረታዊ ትርጓሜ
አረም /Weed/፡ ማለት በማይፈለግ ቦታና ጊዜ በሚፈለግ ሰብል ማሣ ውስጥ ወይም መካከል የሚበቅል ወይም የሚገኝ ተክል ነው።
ነፍሳት ተባይ /Insect pest/፡ ማለት የሰብል ምርትና ምርታማነት እንዲሁም ጥራት በማሳ ላይና በማከማቻ ቦታዎች ላይ ጉዳት
የሚያደርሱ ነፍሳትን ያጠቃልላል።
በሽታ /Diseases/፡- ማለት ሕይወት ባላቸዉ በረቂቅ ተህዋስያን (በባክቴሪያ፣ በፈንገስ እና በቫይረስ) እና ሕይወት በሌላቸዉ
አከባቢያዊ ሁኔታዎች አማካይነት የሚከሰቱና ሰብል በተገቢዉ መንገድ እንዳያድግ የሚያደርግ ምርትን በመጠንና በጥራት የሚቀንስ
ክስተት ነዉ።
አፈር ወለድ በሽታዎች /Soil born diseases/:- ማለት ሥርና በአፈሩ አካባቢ የሚገኘውን የታችኛውን የሰብል ክፍል የሚያጠቁ
በዓይን የማይታዩ ጥቃቅን በሽታ አምጪ ተህዋስያንና ናቸዉ። በተመረተ ሰብል ላይ በማሣና በአፈር ዉስጥ በሚገኙ ረቂቅ ተህዋስያን
አማካይነት የሚከሰት በሽታ ነዉ።
የቅጠል፣ ዛላ፣ ባክቴሪያና ሻጋታ በሽታዎች፡- ማለት ተጠቃሽ ከሆኑት የስንዴ በሽታዎች ውስጥ የቅጠልና የዛላ ምች (blight)
በሽታ አምጪ ዋነኞቹ ናቸው። ከነዚህም ውስጥ ቅጠል ቆርምድ (blotch) እና የዛላ ምች በሽታን የሚያስከትለው Septoria
specisous የሚባለው ተህዋስያን በዋናነት ተጠቃሽ ነው። ይህ የበሽታ አምጭ ተህዋስያን ወበቃማና በአማካይ ከ20-25 ዲግሪ
ሴልሺየስ የአየር ሙቀት ተስማሚ የዕድገት ሁኔታን ይፈጥርለታል።
የስንዴ ግንድ ዋግ፡- ማለት በስንዴ ተክል አገዳ፣ በቅጠሉ ጠርዝና የዛላ ተሸካሚ አንገት ላይ ቀይ ቡኒ ቀለም ያለው ምልክት
የሚያሳይ ሲሆን ይህም Puccinia graminis f.sp tritici በተባለ በሽታ አምጪ ተህዋስ አማካኝነት ይከሰታል።
የስንዴ ቅጠል ዋግ፡- በቅጠል ላይ የሚፈጠረው የስንዴ ዋግ በሽታ ምልክት በአገዳው ላይ ከሚፈጠረው የዋግ በሽታ ጋር በእጅጉ
ተመሳሳይ ቢሆንም በቀለሙ ግን ደማቅ ብርቱካናማ ወይም ቡናማ በመሆኑ ምክንያት ቡናማ ዋግ ይባላል።
ባለሪጋ ቢጫ ዋግ፡- የበሽታው ምልክት ቢጫ ቀለም በመያዝ በቀጥተኛ መስመር የተሰመረ ሪጋ በተክሉ ቅጠል ላይ ይኖረዋል።
የስንዴ አረማሞ፡- ይህ በሽታ አንዱ የስንዴን ሰብል ከሚያጠቁ በሽታዎች ዉስጥ የሚመደብ ሲሆን የሚከሰተዉም በፈንገስ
አማካኝነት ነዉ። እነዚህም በአራት ዓይነቶች ይመደባሉ፡- ሽፍን (ሸታታ) አረማሞ፤ ብትን አረማሞ፤ የባንዲራ አረማሞ እና
የዘር አረማሞ ናቸው። የመጀመሪያዎቹ ሦስቱ የአረማሞ አይነቶች በቀጥታ ዘሩን የሚያጠቁ ሲሆን ባንዲራ አረማሞ የሚባለው ግን
ለአረማሞ በሽታ በቀላሉ ተጠቂ በሆኑ ተክሎች ቅጠል ላይ የሚገኝ ነው።

5.1

የስንዴ አረም ቁጥጥርና መከላከያ መንገዶች

የአረም ጥቃት ቀጥታና ቀጥታ ያልሆነ በስንዴ ምርት፣ ምርታማነትና ጥራት ላይ ተፅዕኖ አለው። አረሞች የሰብሎችን ቦታ፣ የፀሃይ
ብርሃን፣ ውኃና ከአፈር ውስጥ የምግብ ንጥረ ነገሮችን በመሻማት ከፍተኛ የምርት ቅነሳ ያስከትላሉ፤ ካልሆነም ጎጂ ንጥረ ነገር
በስሮቻቸው አማካኝነት በመልቀቅ ሰብሎች እድገታቸው እንዲገታ ያደርጋሉ።
በመሆኑም፡

ቁጥጥር ካልተደረገበት እስከ 70 በመቶ የምርት መቀነስ ያስከትላል፣



የጉልበት ወጪን ይጨምራል፣



አረም ጎጂ የሆኑ የነፍሳት ተባዮችና በሽታዎች መኖሪያና መራቢያ በመሆን በሰብሉ ላይ ተጨማሪ ጉዳት እንዲደርስና የአጨዳ
ስራ ውጤታማነትንና ፍጥነትን ያስተጓጉላል፣
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የዳቦ ስንዴ ምርትን ለማስፋት የሚከናወን የአቅም ልማት ፕሮግራም


በአረም ጥቃት የደረሰበት የሰብል ምርት ጥራቱን ስለሚቀንስ የገበያ ዋጋው ሊቀንስ ይችላል፣

5.1.1 የስንዴ አረም ዓይነቶች

ስንዴ በክልሉ በዋነኛነት የሚመረተው በመኸር ወቅት ሲሆን የአረም ጥቃት የሚደርስበት ጊዜ ደግሞ በሰብሉ በመጀመሪያው የዕድገት
ደረጃ ስለሆነ አስቀድሞ የአረም መከላከል ሥራ መከናወን ይኖርበታል። ይህም ወሳኝ የአረም መከላከያ ወቅት ከመጀመሪያው የቡቃያ
ብቅለት ጊዜ ጀምሮ እስከ መጀመሪያው የአንጓ መራዘም ድረስ ባለው የዕድገት ደረጃ ማለትም በመጀመሪያዎቹ 40 እና 50 ቀናት
ውስጥ መሆን ይገባዋል።
አረም በአካላዊ መልኩ ቅጠለ ሰፋፊ አረምና የሳር ዝርያ አረም ተብሎ ሊከፈል ይችላል፤ እንዲሁም በሕይወት ዑደቱ (Life cycle)
ከራሚ (Perennial) ዓመታዊ (Annual) አረም ተብሎ ይከፈላል።
በክልሉ ስንዴ በሚመረትባቸዉ አካባቢዎች በስፋት የሚታዩ ቅጠለ ሰፋፊ እና የሳር ዝርያ አረሞችንና መቆጣጠሪያ ዘዴዎችን፡ሀ). የቅጠለ ሰፋፊ አረም ዓይነት
ዋና ዋና ቅጠለ ሰፋፊ አረሞች የሚከተሉት ናቸዉ፡

አባዳቦ ወይም ድሀ ነቃይ (Galinsoga parviflora)፤



አሉማ ወይም ሩፋ (Amaranthus spp)፤



ጎርጠብ (Plantago spp)፤



የሰይጣን ጎመን (Brassica spp)፤



መጭ/ሀዳ. (Guizotia scabra)፤



አፄፋሪስ/አስተናግር (Datura stramonium)፤



አሽክት ወይም መጠኔ (Galium spurium)		

ሀ) መጭ/ሀዳ
(Guizotia scabra)
ሥዕል 7.

ቅጠለ ሰፋፊ አረም ዓይነቶች

ለ). የሳር ዝርያ አረም ዓይነቶች
ዋና ዋና የሳር ዘር አረሞች፡


ሙሬ (Eragrostis spp.)፤



ዋርያት (Digitaria spp.)፤



የውሻ ስንደዶ (Setaria spp.)፤



ሰርዶ (Cynodon dactylon)፤



እንግጫ (Cyprus spp.)



አሰንዳቦ (Phalaris spp.)፤



ሲናር (Avena fatua)፤



እንክርዳድ/ቁማ (Lolium temulentum)፤



ግሼ (Bromus pectinatus)



ሙጃ (Snowdenip polistachya)
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ለ) አሽክት
(Galium spurium)

ሐ) አሉማ/ራፉ
(Amaranthus hybrids)

ለክልልና ወረዳ ባለሞያዎች የተዘጋጀ
ከነዚህም ውስጥ ሲናር (Avena spp.)፤ አሰንዳቦ (Phalaris spp.)፤ የውሻ ስንደዶ (Setaria spp.)፤ የአረም ዓይነቶች በቀላሉ
ከዘሩ ወይም ከፍሬውና ከሰብሉ በአጨዳና በውቂያ ወቅት መለየት ስለማይቻል አስቸጋሪ የአረም ዓይነቶች ናቸዉ።

(ሀ) ግሼ
ሥዕል 8.

(ለ) ሲናር

(ሐ) የውሻ ስንደዶ

የሳር ዘር የአረም ዓይነቶች

5.1.2 የስንዴ አረም ቁጥጥር ዘዴዎች

ባህላዊ መቆጣጠሪያ ዘዴዎች (Sanitation)፡- ሰብልን ማፈራረቅ፤ ከአረም ነፃ የሆነ ዘር መጠቀም፤ ጥሩ የእርሻ ዝግጅት ማድረግ
በአረም ማጥፊያ ኬሚካል ርጭት ምክንያት የሚመጣውን የአካባቢ ብክለት ጉዳትን መከላከል ያስችላል፤
በእጅ ማረም፡- የስንዴ ሰብል ከሁለት እስከ ሦስት ጊዜ መታረም ይኖርበታል፤ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት የመጀመሪያውና
ሁለተኛው ወሳኝ የእጅ የአረም ወቅት በሦስተኛው ሳምንትና ከአምስተኛው እሰከ ስድስተኛው ሳምንት ባለው ጊዜ በቅደም ተከተል
ነው፤ ስለሆነም በተጠቀሱት ወሳኝ ጊዚያት በእጅ ቢታረም ይመከራል፤
በአረም መቆጣጠሪያ ኬሚካል (Herbicides)፡- በአረም ማጥፊያ ኬሚካል መጠቀም ውጤታማና አረሙን በአጭር ጊዜ ውስጥ
ለማጥፋት ወሳኝ ነው፤ ሆኖም ግን የኬሚካል ቅሪተ-ጉዳት (Residual effect) ፤ አረሙ ኬሚካሉን የመላመድ ችግር (Resistance
development)፤ የትክክለኛ መጠን፤ የትክክለኛ ጊዜና ቦታን፤ የኬሚካል ውህድን የማመጣጠን (Calibration)፤ የሰብል የዕድገት
ደረጃ፤ ተስማሚ የርጭት የአየር ፀባይ፤ የአፈር ሁኔታ እና በሰው ላይ የኬሚካል ርጭት ጉዳት ጥንቃቄ (Safety measures)
ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጣቸው ጉዳዮች ናቸው።
የኬሚካል ርጭት ጉዳይ ለአካባቢውም ሆነ ለአምራቹ አርሶአደር ጤና አደገኛ ነው፤ ቢሆንም አርሶአደሮች በኬሚካል መጠቀም
የአረም ማረም የጉልበት ዋጋን እንደሚቀንስና ፈጣን ውጤት በማምጣቱ ረገድ ሲመርጡት ይታያል። የአረም ማጥፊያ ኬሚካሎች
አረምን በማጥፋት አቅማቸው የቅጠለ ሰፋፊ አረም ዝርያዎች ማጥፊያ፤ የሳር ዝርያ አረሞች ማጥፊያ፤ ሁሉን ገዳይ ወይም አይመርጤ
የአረም ማጥፊያ (non-selective) በመባል ይለያሉ ወይም ይታወቃሉ፤ በአሁን ወቅት የታወቁ፣ የተመሰከረላቸዉና የተመዘገቡ
የአረም ማጥፊያ ኬሚካሎች ከዚህ ቀጥሎ ባለው ሰንጠረዥ 2 ላይ ተመልክቷል። በመሆኑም በኬሚካል መከላከል እንደመጨረሻ
አማራጭ በመውሰድ በኬሚካሉ ማሸጊያ ላይ የተፃፉትን የአምራቹ ድርጅት የአጠቃቀም መመሪያ መሠረት በጥንቃቄ ተግባራዊ
ማድረግ ያስፈልጋል።
ቅጠለ ሰፋፊ አረሞችን ለመቆጣጠር የምንጠቀማቸው ፀረ-አረም ኬሚካሎችን አንዳንድ የአረም ዓይነቶች የመቋቋም ባህርይ
በማሳየታቸው ይህን ችግር ለመቅረፍ 2-4-Dን ከመርጨት አስቀድሞ የዕድገት መቆጣጠሪያ ሆርሞን አልባ የሆኑትንና በንግድ
ስማቸው የሚጠሩትን ኬሚካሎች እንደ ብሪቶክስ (Brittox)፣ ስታሬን ኤም (Starene M)፣ ባሳግራን (Basagran)፣ ግራንስታር
(Granstar)፣ ወዘተ የመሳሰሉትን መጠቀም አስፈላጊ ነው።
የስንዴ ሰብልን በተከታታይ (monocrop) ለረጅም ጊዜ ያመረቱ አካባቢዎች ያልታሰቡ አደገኛና አስቸጋሪ የአረም ዓይነቶች በሁለት
ምክንያቶች ከስንዴ ሰብል ጋር በተጓዳኝነት እየበቀሉ ይገኛሉ። እነሱም፡(ሀ)

አርሶ አደሮች በተደጋጋሚና ለረጅም ጊዜ 2-4-D ኬሚካልን በመጠቀማቸው ምክንያት ፀረ-አረም ኬሚካሉ በከፍተኛ መጠን
(dosages) ቢረጭ እንኳን የመቋቋም ችሎታ በማሣደግ ሊፈጠሩ ይችላሉ።

(ለ)

የሳር ዝርያ የሆኑና እንደ ሲናር፣ Agropyron spp፣ አሰንዳቦ (Phalaris spp) እና ሌሎችም ሳሮች በአንዳንድ አርሶአደር
ማሳዎች ውስጥ በወረርሽኝ መልክ በመከሰታቸው ምክንያት በስንዴ ምርት ላይ ስጋት ሆነዋል።

ሠንጠረዥ 2. የቅጠለ ሰፋፊና የሳር ዘር አረሞች መከላከያ ኬሚካል

የተለመደ ስም (Common name)

የንግድ ስም (Trade name)

የሚቆጣጠሩት የአረም ዓይነት (Type of weed
controlled)

አጠቃቀም

ግራን እስታር (Granstar 75 DF)

Tribenuron methyl

ቅጠለ ሰፋፊ (Broad leaf weed)

Spray/በርጭት

ባንቨል (Banvel P )

dicamba +

ቅጠለ ሰፋፊ (Broad leaf weed)

Spray/በርጭት

እስታራን (Starane M 64% EC)

Fluroxypyr + MCPA

ቅጠለ ሰፋፊ (Broad leaf weed)

Spray/በርጭት
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የዳቦ ስንዴ ምርትን ለማስፋት የሚከናወን የአቅም ልማት ፕሮግራም

ሱፐር እስታር (Super Star)

Tribenuron-Methyl

ቅጠለ ሰፋፊ (Broad leaf weed)

Spray/በርጭት

ፓላስ (Pallas 45 OD)

Pyroxsulam

የሳር ዘር (Grass weed)

Spray/በርጭት

ፉካ (Fuca 75 EW)

Phenoxaprop-p

የሳር ዘር (Grass weed)

Spray/በርጭት

ቶፒክ (Topik 080 EC p)

Clodinafo

የሳር ዘር (Grass weed)

Spray/በርጭት

አግሮ ቱፎርዲ (Agro- 2,4-D amine 720g/l A.E)

2,4-D 720 g/l A.E

ቅጠለ ሰፋፊ (Broad leaf weed)

Spray/በርጭት

5.2

የስንዴ ነፍሳት ተባዮች ቁጥጥርና መከላከል

የስንዴ ምርትና ጥራት ላይ ጉዳት ከሚያስከትሉ መንስኤዎች ዉስጥ ነፍሳት ተባይ ተጠቃሽ ናቸዉ። በመሆኑም እነዚህን ነፍሳት
ተባዮችን ማወቅ፤ መለየትና የጥቃታቸውን ምልክት ማወቅ ጉዳቱን ለመከላከል አስፈላጊ ነው። በስፋት እየተስተዋሉና እየታዩ ያሉ
ነፍሳት ተባይ ዓይነቶች የዝንብ ትል እና ክሽክሽ ዋናዎቹ ናቸው።
የገብስ ዝንብ (SHOOT FLIES, DEPTERA (DELIA STEINIELLA))
ዝንቧ እንቁላሏን ተክሉ ላይ ከጣለች በኋላ ተፈልፍሎ ወደትልነት ደረጃ ሲደርስ የቡቃያውን ሙሽራ ግንድ (Shoot) እና ተክሉን
በመብላት ያጠቃል፤ በነዚህ ነፍሳት ተባይ ጥቃት እስከ 50 በመቶ በሰብሉ ላይ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል።
የገብስ ዝንብ ጥቃት ምልክት
የሙሽራው ክፍል መሞት፣ የሞተው ሙሽራ ቀለም ፈዛዛ ቡናማ መሆን፤ የገለማ ዓይነት ሲሸት፣ ሲሳብ ሙሽራው በቀላሉ ይወጣል፤
በሰብሉ ላይ የሚወጡት ተቀጥላዎች ቁጥር መቀነስ ናቸዉ።
የገብስ ዝንብ ትል መቆጣጠር


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፣

ትሉ በሙሽራው ውስጥ ከገባ በንክኪ የሚገድል ኬሚካል አያገኘዉም በመሆኑም በስልት በተክሉ ውስጣዊ ሁኔታ ውስጥ አልፎ
በሚገድል ኬሚካል መጠቀም (Systemic isecticides) የምንጠቀመው ኬሚካል በግብርና ሚኒስተር የተረጋገጠና የተመዘገበ እና
እንዲሰረዝ ያልተወሰነ ሊሆን ይገባል።
ክሽክሽ (APHID, DIURAPHIS NOXIA (HOMOPTERA))
ነፍሳት ተባዩ ብዙን ጊዜ በተክሉ ቅጠል ላይ እጅብ ብሎ (Large Colonies) በህይወት ባለ የተክሉ ቅጠል ላይ ይገኛል። ከቢጫ
አረንጓዴ እስከ ግራጫ አረንጓዴ ሆኖ ሾጠጥ ያለ ቅርፅ አለው።
በስፋት ተስፋፍቶ የሚገኘው በገብስ እና ስንዴ አብቃይ አካባቢዎች ነው። ሰብሉ በሚዋለድበት እና በጠንካራ የዕድገት ደረጃ ወቅት
የምርት ቅነሳ ያደርሳል። በአንዳድ አካባቢ ከ20 እስከ 30 በመቶ የምርት ቅነሳ ያደርሳል። ሰብሉ በሚበስልበት እና የክሽክሹ ቁጥር
በሚጨምርበት ወቅት ከተገናኘ በተለይም በአነስተኛ የዝናብ ወቅት ጉዳቱ ከፍተኛ ነው።
የክሽክሽ ጥቃት ምልክት
በቡድን (Colonies) በብዛት የሚታየው በወጣት ለስላሳ ቅጠል እንደዚሁም አዲስ በወጣ አበባ ወይም ፍሬ (ዘር) ላይ ሲሆን
የሚለየውም ከነጭ እስከ ፐርፕል ቀለም ያለው የተደራረበ ሲሆን እና ቅጠሉ በገብስና በስንዴ ላይ የመሸብለል (Leaf-rolling)
ሁኔታ ያሳያል፤ የመሸብለሉ ሁኔታ ከትንሽ የቅጠል መታጠፍ እስከ ሙሉ የቅጠል መታጠፍ ክሽክሹ ባለበት ቅጠል ላይ ይፈጠራል።
ክሽክሽ ለመቆጣጠር
በመጀመሪያ የክሽክሹን የጥቃት መጠን በየጊዜው መከታተል እና በሰብል ምርት ጉዳት ሊያደረስ በሚችልበት ደረጃ (Economic
tresh hold level) ትክክለኛውን እርምጃ ለመውሰድ፤


ሰብሉን ከባቄላ ጋር በማሰባጠር (Intercroping) መዝራት፤



በሰብሉ ዙሪያ ያሉ የተፈጥሮ ቁጥቋጦዎች በበጋ ወቅት መኖሪያ እንዳይሆኑ ማስወገድ፤



ሌላው በኬሚካል መቆጣጠር ሲሆን ዋና ዋና ኬሚካሎች አርጋኖ ፎስፌት፤ ካርባሜትስ እና ፓይሪትሮይድስ ስልታዊ
(Systematic) የነፍሳት ተባይ ማጥፊያ ሲሆኑ ሰብሉ ለነፍሳት ተባዩ ምቹ በሚሆንበትን ጊዜ ኬሚካሉ በተክሉ ዉስጥ በመቆየት
ክሽክሹን ያጠፋል።
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ለክልልና ወረዳ ባለሞያዎች የተዘጋጀ
የተመዘገቡ ህጋዊ የክሽክሽ ነፍሳት ማጥፊያ ኬሚካል በሰንጠረዠ 3ት ላይ ተመልክቷል።

ሥዕል 9.

የስንዴና ገብስ ዝንብ ትል ሥዕል 10. ክሽክሽ

ሠንጠረዥ 3. በአሁን ሰዓት የተመዘገበ የክሽክሽ ነፍሳት ተባይ ማጥፊያ ኬሚካል
የንግድ ስም (Trade Name)

የተለምዶ ስም (Common Name)

አጠቃቀም (Use as)

ዳይዞል (Diazol 60 EC)

ዲያዞኒን (Diazinon 60% EC)

በርጭት (Spray)

ኢቲዮቶኤት (Ethiothoate 40%)

ዲያሜቶት (Dimethoate)

በርጭት (Spray)

ክሩይሰር (Cruiser 350 FS)

ታያሜቶከሳም (Thiamethoxam 35% FS)

ከዘር ጋር በማሸት (seed treatment)

አፕሮን እስታር (Apron Star 42 WS)

ታያሜቶከሳም (Thiamethoxam20% + metalaxyl - 20%)

ከዘር ጋር በማሸት (seed treatment)

5.3 የስንዴ በሽታዎች ቁጥጥርና መከላከል
የስንዴ ሰብል ምርታማነትን እንዲሁም በኢኮኖሚው ላይ ተፅዕኖ የሚያሳድሩ እና በተከታታይ የሚከሰቱ በሽታዎች ቢጫ ወይም
ባለሪጋ ዋግ (Stripe (yellow rust))፤ የግንድ ወይም ጥቁር የስንዴ ዋግ( Stem rust (black rust))፤ የቅጠልና የዛላ ምች
(blight) ሴፕቶሪያ ትሪቲሲ (Septoria tritici) ናቸው።
ባለ ሪጋ ቢጫ ዋግ (STRIPE YELLOW RUST)
የበሽታው ምልክት ቢጫ ቀለም በመያዝ በቀጥተኛ መስመር የተደረደረ ሪጋ በተክሉ ቅጠል ላይ ይኖረዋል። በዚህ ልዩ ምልክት
ምክንያት ባለሪጋ ወይም ቢጫ ዋግ በመባል ይጠራል። የበሽታው አስተላላፊ ተህዋስያን Puccinia striiformis var, striiformis
በመባል ይታወቃል። የዚህ ተህዋስ መራቢያ አካል (ዘር) ከስንዴው ቅጠል ጠርዝ ላይ ወይም ለበሽታው ተጋላጭ በሆኑ የስንዴ
ሰብል ዛላዎች ላይ በመነሳት ሊሆን ይችላል። ለበሽታ አምጭው ተህዋስ በጣም ተጋላጭ በሆኑ ዝርያዎች ላይ የምርት ቅነሳ እስከ
100% ሊደርስ ይችላል። በመጀመሪያ ጥቃት ወቅት ከቢጫ እስከ ብርቱካናማ ባለው ቀለም ከቡናማው ዋግ ለመለየት ያስቸግራል።
በሽታውን ለመከላከል በስንዴ አካል ውስጥ ዘልቆ የሚገባ (systemic) ለአገዳ ወይም ለቅጠል ዋግ በሽታ የምንጠቀመውን ፀረ-ሻጋታ
ኬሚካል መርጨት ብንችልም ከሁሉም በላይ ግን በረጅም ጊዜ እቅድ በሽታውን መቋቋም የሚችሉ የስንዴ ዝርያዎችን መጠቀም
ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታው የላቀ ነው።

ሥዕል 11.

በስንዴ ቅጠል ላይ የቢጫ ዋግ በሽታ
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የዳቦ ስንዴ ምርትን ለማስፋት የሚከናወን የአቅም ልማት ፕሮግራም
የስንዴ አገዳ ዋግ ወይም ጥቁር ዋግ (STEM RUST OR BLACK RUST)
የስንዴ አገዳ ዋግ በሽታ አምጪ ተህዋስ (Puccinia graminis f.sp tritici) በስንዴ ተክል አገዳ፣ በቅጠሉ ጠርዝና የዛላ ተሸካሚ
አንገት ላይ ሊታይ የሚችል የቀይ ቡኒ ቀለም ያለው ምልክት ያሳያል። የተፈጠረውም ምልክት በሰብሉ ቅጠል ላይ በሁለቱም
በኩል (በውስጥና በውጭ) መንጠባጠብ ይጀምራል። ይህ የስንዴ አገዳ ዋግ በሽታ በተለይ ቀደም ብሎ በሰብሉ እድገት ደረጃ ወቅት
በወረርሽኝ መልክ ከጀመረ እስከ 100% የሚደርስ የምርት ቅነሳ ሊያስከትል ይችላል። የስንዴ አገዳ ዋግ በሽታን ለመከላከል ፀረሻጋታ ኬሚካል ቀደም ብሎ መርጨት ወይም በሽታውን ሊቋቋሙ የሚችሉ ዝርያዎችን መጠቀም አስፈላጊ ነው። አንድ ዝርያ
ይህንን በሽታ የመቋቋም አቅሙን ማጣት ከጀመረ ከፍተኛ የምርት ቅነሳ ከመድረሱ በፊት ዝርያውን ከምርት ማስወጣት ተገቢ ነው።

ሥዕል 12.

የስንዴ አገዳ ዋግ

የቅጠል ቡናማ ዋግ (LEAF RUST OR BROWN RUST)
የቅጠል ዋግና አገዳ ዋግ ተመሳሳይነት ያላቸዉ ቢመስልም የበሽታ አምጪ ተህዋስያን የተለያዩ ከመሆናቸዉም በተጨማሪ የቅጠል
ዋግ ደማቅ ብርቱካናማ ወይም ቡናማ በመሆኑ ምክንያት ቡናማ ዋግ ይባላል። ሌላኛው የስንዴ ቅጠል ዋግ ከአገዳ ዋግ በሽታ ልዩ
የሚያደርገው ሌላ ባህሪ የበሽታ አስተላላፊው ተህዋስ መራቢያ አካል (ዘር) የሚበተነው ከቅጠሉ የላይኛው ጠርዝ ላይ መሆኑ ነው።
ቀደም ሲል ከተዘረዘሩት ሦስት ዓይነት የስንዴ ቅጠል ዋግ አስተላላፊ ተህዋስያን መካከል Puccinia recondita f. sp. Tritici
የተባለው ዝርያ በተለያየና ሰፊ የሆነ የመላመድ ችሎታ ያለው ነው። በባሕሪውም መካከለኛ የሆነ የሙቀት መጠን ያለበት አካባቢ
ስለሚፈልግ በዓለም ዙሪያ የስንዴ ሰብል አምራች በሆኑ አካባቢዎች ሁሉ የስንዴ ቅጠል ዋግ በሽታ ጥቃት ሊያደርስ ይችላል። ይህንን
በሽታ ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ፀረ-ሻጋታ (fungicides) ኬሚካሎች ቀጥለዉ የተዘረዘሩ ቢሆንም በሽታውን ሊቋቋሙ የሚችሉ
ዝርያዎችን ካሉ መጠቀም የተሻለ አማራጭ መንገድ ነው።

ሥዕል 13.

የስንዴ ቅጠል ዋግ በሽታ

በአጠቃላይ የስንዴ ዋግ በሽታዎች ለመከላከል በዋናነት በሽታውን የሚቋቋም ዝርያ መዝራት የመጀመሪያ አማራጭ ሲሆን፤ ሌላኛው
መከላከያ አማራጭ የበሽታው መራቢያ ተክሎችን በማስወገድ የበሽታውን የሕይወት ዑደት መስበር ነው።
ዋናውና የመጨረሻው አማራጭ የታወቀና በግብርናና ሚንስቴር የተመዘገበ ፀረ ዋግ ኬሚካል መጠቀም ነዉ።
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ለክልልና ወረዳ ባለሞያዎች የተዘጋጀ
ሠንጠረዥ 4. የስንዴን ዋግ በሽታ ለመቆጣጠር የተመዘገቡ ፀረ ዋግ ኬሚካል
ተ.ቁ.

የንግድ ስም

የተለምዶ ስም

1

ባይለተን (Bayleton 25 WP)

ትራይዲሜፎን (triadimefon 250 g/l)

2

ቡምፐር (Bumper 25 EC)

ፕሮፒኮናዞል (propiconazole 25%)

3

ናቱራ (Natura 250 EW)

ቴቡኮናዞል (Tebuconazole)

4

ፓናዞል (Panazole 25% EC)

ፕሮፒኮናዞል (Propiconazole)

5

ሬክሲዶ (Rex Duo)

ኤፖክሲኮናዞል (Epoxiconazole + Thiophanate-methyl)

6

ቲልት (Tilt 250 EC)

ፕሮፒኮናዞል (Propiconazole)

የስንዴ ቅጠልና ዛላ ምች በሽታ (SEPTORIA BLIGHT)
ሌሎች ተጠቃሽ ከሆኑት የስንዴ በሽታዎች ውስጥ የቅጠልና የዛላ ምች (blight) አንዱ ነዉ። የቅጠል ቆርምድ (blotch) እና የዛላ
ምች በሽታን የሚያስከትለው Septoria spp. የሚባለው ተህዋስ ነው።
የበሽታው ልዩ ምልክት በመጀመሪያ የታችኞቹ ቅጠሎች ላይ በመከሰት ጊዜው እየቆየ በሄደ ቁጥር ወደ ላይ በመስፋፋት ዛላው ላይ
ይደርሳል። የተራዘመ ደመናማ የአየር ሁኔታና ዝናብ በሽታ አምጭውን ተህዋስ በፍጥነት ለማስተላለፍ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራሉ።
ለተደጋጋሚ ጊዜያት ስንዴን ብቸኛ ሰብል (mono cropping) በአንድ በተወሰነ ማሳ ላይ የምናመርት ከሆነ በሽታ አስተላላፊ
ተህዋሱ በሰብል ቅሪት ላይ በመቆየት በተከታዩ አዲስ ሰብል ላይ ክስተቱ የጎላ ይሆናል። በሽታዉን የመቋቋም ባህርይ ያላቸውን
ዝርያዎች እንዲሁም ሰብልን አፈራርቆ መዝራት በዝቅተኛ ወጪ በሽታውን ለመከላከያ የተሻሉ አማራጭ ዘዴዎች ናቸዉ።

ሥዕል 14.

ሴፕቶሪያ ኖዶሩም

የስንዴ አረማሞ፡- ይህ በሽታ አንዱ የስንዴን ሰብል ከሚያጠቁ በሽታዎች ዉስጥ የሚመደብ ሲሆን የሚከሰተዉም በፈንገስ
አማካኝነት ነዉ። እነዚህም በአራት ዓይነቶች ይመደባሉ፡- ሽፍን (ሸታታ) አረማሞ፤ ብትን አረማሞ፤ የባንዲራ አረማሞ እና
የዘር አረማሞ ናቸው። የመጀመሪያዎቹ ሦስቱ የአረማሞ አይነቶች በቀጥታ ዘሩን የሚያጠቁ ሲሆን ባንዲራ አረማሞ የሚባለው ግን
ለአረማሞ በሽታ በቀላሉ ተጠቂ በሆኑ ተክሎች ቅጠል ላይ የሚገኝ ነው።

ሥዕል 15.

የስንዴ ብትን አረማሞ

ሥዕል 16.

የስንዴ ሽፍን አረማሞ
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የዳቦ ስንዴ ምርትን ለማስፋት የሚከናወን የአቅም ልማት ፕሮግራም

5.4

የፀረ ተባይ ኬሚካል ርጭት አተገባበር ጥንቃቄ

የሰብል ጥበቃ ኬሚካል አያያዝና አጠቃቀም ጥንቃቄ የሁሉም በዚህ ዘርፍ የተሰማሩ ተጠቃሚዎችን፤ መጋዘኖችን፤ አከፋፋዮችን፤
አጓጓዦች፤ የግብርና ኬሚካል ቸርቻሪዎችንና ከዚህ ጋር ግንኙነት ያላቸውን ሁሉ የሚመለከት ጉዳይ ነው። በመሆኑም፡

ኬሚካል ርጭት የሚያካሂዱ ባለሙያዎችና አርሶ አደሮች እንዲሁም ለዚህ ኬሚካል የሚጋለጡ ሁሉ በየጊዜው የጤንነት
ምርመራ ማካሄድ አለባቸው፣



የፀረ ተባይ ኬሚካል በመንገድ የሚያዘዋውሩና የሚያጓጉዙ ሁልጊዜ እንደ አደገኛ ተንቀሳቃሽ ቁስ በህጋዊ የመንግስት ተቆጣጣሪ
አካላት ቁጥጥር ሊደረግባቸው ይገባል፤



ፀረ ተባይ ኬሚካሎች መጓጓዝና መቀመጥ ያለባቸው በፋብሪካው መያዣና ማጓጓዣ ብቻ ሊሆን ይገባል፤



አያያዝና አጠቃቀምን በተመለከተ የምርቱ መለያ (manual) የመጀመሪያው ዋቢ መመሪያ ነው፤



የፀረ ተባይ ኬሚካል መያዣ ዕቃዎች አገልግሎታቸዉን ሲያጠናቅቁ ለሌላ አገልግሎት በድጋሚ ማዋል በጤና ላይ ጉዳት
ስለሚያስከትሉ በጥንቃቄ መወገድ ይኖርባቸዋል፤



ኬሚካሉ በሚጓጓዝበትም ወቅት ወይም በሌላ ሁኔታ ቢደፋ እሳት ሊፈጥር፣ ንብረት ሊያወድም፣ አካባቢንም ሊበክል እንዲሁም
በሰው ህይወት ላይ ጉዳት ሊያስከትል ስለሚችል ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል፣



ፀረ ተባይ ኬሚካል ወደ ሰዉ ሰውነት ዉስጥ በሚከተሉት መንገድ ሊገባ ይችላል፡በእጅ በኩል አድርጎ ባለማወቅ በድንገትም ይሁን ሆን ብሎ በአፍ ውስጥ ወደሆድ ሊገባ ይችላል፤
በንክኪ በቆዳ በኩል በተለያየ አያያዝና አጠቃቀም ምክንያት ወደ ሰውነት ሊገባ ይችላል፤
በአየር አማካኝነት በመተንፈሻ አካላት በፀረ ተባይ ኬሚካል ርጭት ዝግጅትና በርጭት ወቅት ወደሰውነት ሊገባ ይችላል፤

ስለዚህ ኬሚካል በማንኛዉም መንገድ ወደ ሰዉነታችን እንዳይገባና ከሰዉነታችን ጋር እንዳይነካካ መከላከያ ቁሳቁሶችን በጥንቃቄ
ልንጠቀም ይገባል (ሥዕል 18)።

የእጅ ጓንት

የአፍና አፍንጫ
መሸፈኛ

አየር ወደ አፍንጫ
ማስገቢያ ንት

የቱታና የቦት ጫማ
ትክክለኛ አደራረግ

የፊት ማስክ/መሸፈኛ
ሥዕል 17. የፀረ ተባይ ኬሚካል ርጭት መከላከያ ቁሳቁሶች
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ቦት ጫማ

በሰው ጉልበት የሚሰራ
የመርጫ መሳሪያ

ቱታ

በሞተር የሚሰራ
የመርጫ መሳሪያ

ለክልልና ወረዳ ባለሞያዎች የተዘጋጀ
ማጠቃለያ
የዳቦ ስንዴ ምርት፤ ምርታማነትና ጥራት ሕይወት ባላቸው እና ሕይወት በሌላቸው ሁኔታዎች (Biotic and Abiotic) ተፅዕኖ
የሚወሰን ሲሆን ተፅዕኖ የሚያስከትሉ ህይወት ካላቸው መካከል ዋናዎቹ አረም፤ ነፍሳት ተባይና በሽታዎች ናቸው።
አረም ማለት በማይፈለግ ቦታና ጊዜ በሚፈለግ ሰብል ውስጥ ወይም መካከል የሚበቅል ወይም የሚገኝ ተክል ነው። አረም
በአጠቃላይ በአካለዊ ገፅታው በሁለት የሚከፈል ሲሆን ይኸውም የሳር ዘርና ቅጠለ ሰፋፊ ይባላል። አረምን ለመቆጣጠር (ለመከላከል)
የምንጠቀምበት ዘዴ ቅድመ ቁጥጥር ስራ (Sanitation) ፤ በእጅ ማረም እና በአረም ማጥፊያ ኬሚካል (Herbicides) በተናጠል
ወይም በማቀናጀት መጠቀም ነው።
ነፍሳት ተባይ አንዱ የስንዴ ምርትና ምርታማነት እንዲሁም ጥራት ከሚወስኑ ተባዮች አንዱ ሲሆኑ የስንዴ ሰብልን በማሳ ላይና
በማከማቻ መጋዘን ጉዳት ያደርሳሉ። ዋና ዋናዎቹ ተባዮች መካከል የገብስና ስንዴ ዝንብ ትልና ክሽክሽ ሲሆኑ እነዚህን ተባይ
ለመከላከል በኬሚካል ርጭት እና ዘርን በኬሚካል አሺቶ መዝራት የተሻለ አማራጭ ነው። የምንጠቀመው ኬሚካል በግብርና
ሚንስቴር የተረጋገጠና የተመዘገበ ሊሆን ይገባል።
ክሽክሽን ለመቆጣጠር የምንጠቀምበት ዘዴ መካከል ተስማሚ የዘር ወቅትን በመምረጥ ተስማሚ የሰብሉን አመራረት ዘዴ በመጠቀም
ማለትም ተክሉ የክሽክሽ ጥቃት ከፍተኛ የሆነበትን ጊዜ እንዳያገኘው በማድረግ ዘግይቶ በመዝራት (ከሐምሌ አጋማሽ እሰከ ሐምሌ
መጨረሻ)፤ ሰብሉን ከባቄላና አተር ጋር በማሰባጠር (Intercroping) መዝራት፤ በሰብሉ ዙሪያ ያሉ የተፈጥሮ ቁጥቋጦዎች ሰብሉ
በሌለ ጊዜ በበጋ ወቅት መኖሪያ የሚሆነውን ማስወገድ፤ ሌላው በኬሚካል መቆጣጠር ነው።
የስንዴ በሽታ በአምስት ዋና ዋና ዓይነቶች ይከፈላሉ እነሱም 1) አፈር ወለድ በሽታዎች፤ 2) ቅጠል፤ ዛላ፤ ባክቴሪያና ሻጋታ
በሽታዎች 3) የግንድ ዋግ፤ 4) ቅጠል ዋግ፤ 4) ባለሪጋ ቢጫ ዋግ፤ 5) አረማሞ ናቸው፤ እነዚህንም ለመቆጣጠርና ለመከላከል
በዋናነት በሽታውን የሚቋቋም ዝርያ መጠቀም፤ ሰብልን ማፈራረቅ፤እና ኬሚካል መጠቀም ዋናዋና መንገዶች ናቸው።
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ለክልልና ወረዳ ባለሞያዎች የተዘጋጀ

6.

የድህረ ምርት አያያዝና አጠቃቀም

አጭር መግለጫ
ስንዴ ለአጨዳ ከደረሰ በኋላ የድርቀት መጠኑን እና የዝርያውን ባህርይ በማየት በጥንቃቄ መሰብሰብ በማሳ ላይ በመራገፍ የሚደርሰዉን
ብክነት ለማስቀረት ይረዳል። በማሰባሰብ ሂደት በጥንቃቄ ተከታትሎ መሰብሰብ ጥራት ያለውና ንጹህ ዘር ለማግኘት ይረዳል። ከዘሩ
ጋር ባዕድ ነገሮች መኖር ስለሌለበት በጥንቃቄ መለቀም አለበት።
ስንዴ ከሰው ኃይል በተጨማሪ በተሻለ ፍጥነት ለማጨድ የሚያስችሉ ዘመናዊ ማሽነሪዎች በገበያ ላይ ስለሚገኙ እነዚህን መሣሪያዎች
የሰው ኃይል እጥረት ሲኖርና እና በሰፊ ማሣ በሚመረትበት አካባቢ መጠቀም ይቻላል። በተመሳሳይ ስንዴን የተለያዩ ዘመናዊ መውቂያ
መሣሪያዎችን መጠቀም በተሻለ ፍጥነትና ጥራት ለመውቃት ከመቻሉም በተጨማሪ የሰውና የእንስሳትን ጉልበትን ይቀንሳል። የስንዴ
ምርት ከመከማቸቱ በፊት በአግባቡ መድረቅና ከባዕድ ነገሮች የጸዳ እና ማከማቻው/ጎተራው ንጹህ መሆን አለበት።
በዚህ የትምህርት ክፍል የስንዴ ሰብልን ለማጨድና ለመሰብሰብ እንዲሁም ምርቱን ለመውቃትና ለማከማቸት መደረግ ያለበት ቅድመ
ሁኔታና ዘዴ በዝርዝር ይቀርባሉ።

የትምህርት ክፍሉ ዓላማዎች

በዚህ የትምህርት ክፍል ወንድና ሴት የግብርና ባለሙያዎች፡


ለማጨድና ለማከማቸት የሚፈለገውን የስንዴ ዘር እርጥበት ይተነትናሉ፣
ተገቢ የሆነ የአጨዳ፣ የውቂያና የማከማቻ ቅድመ-ሁኔታዎችንና ዘዴዎችን
ይዘረዝራሉ።

መሠረታዊ ትርጓሜ


ማጨድና መሰብሰብ፡- ሰብሉን ከማሳ በመቁረጥ በአግባቡ ማንሳት ማለት ነው፣



መውቃት፡- በዘመናዊ መሣሪያ ወይም በእንስሳትም ምርቱን ከገለባው መለየት ነው፣



ማበጠር፡- ምርቱን ከባዕድ ነገሮች መለየት፣



ማከማቸት፡- ምርቱን በተገቢው የማከማቻ ዘዴ ለተወሰነ ጊዜ ማስቀመጥ ነዉ፤



የዘር እርጥበት፡- በስንዴ ፍሬ ውስጥ ያለው አንጻራዊ የውሃ መጠን ከአጠቃላይ የዘር ክብደት በመቶኛ ማለት ነው።

6.1

ምርት መሰብሰብና ማከማቸት

ምርትን ከመሰብሰብ፣ ከመዉቃትና ከማከማቸት በፊት ትኩረት የሚያስፈልጋቸዉ ነገሮች፡

የስንዴ ምርት ተገቢ እርጥበት መጠን ማወቅ፣



እንዳይሰባበርና እንዳይሰነጣጠቅ ጥንቃቄ ማድረግ፣



የማጠራቀሚያ እና የመውቂያ ቁሶች ንጽሕና መጠበቅ፤



በተገቢዉ መንገድ ምርትን ያለመሰብሰብና ያለማከማቸት በምርት ላይ የመጠንንና የጥራት ጉድለት ስለሚያሳድር በዋጋ ላይ
አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል፣

የስንዴ ምርት መድረሱን ማረጋጫ መንገዶች፡

የሰብሉ ቀለም ወደ ቢጫነት በተለወጠ ከ10 እስከ 15 ባሉት ቀናት፣



ፍሬዎችን በጥርስ በመንከስ ፍርክስክስ ማለታቸውን በማረጋገጥ፣



በጥፍር ሲወጋ የማይሰረጉድ መሆኑን ማረጋገጥ፣



በእርጥበት መለኪያ የእርጥበት መጠን ከ14-15% ሲሆን

ቶሎ የመርገፍ ባሕርይ ያላቸውን የስንዴ ዝርያዎች በጣም ሳይደርቁ ማጨድ ተገቢ ነዉ። ስንዴ በሚሰበሰብበት ወቅት በጥንቃቄ
ተከታትሎ መሰብሰብ ጥራት ያለውና ንጹህ ዘር ለማግኘት ይረዳል። ከመወቃቱ በፊትም ለተወሰነ ጊዜ ዘርዘር አድርጎ ማስጣትና
ማናፈስ ያስፈልጋል። ከዘሩ ጋር ባዕድ የሌላ ሰብል አረም ዘር መኖር ስለሌለበት በጥንቃቄ መለቀም አለበት።
ስንዴ በተለምዶ የሚታጨደዉ በሰዉ ኃይል ነው። ነገር ግን በተሻለ ፍጥነት ለማጨድ የሚያስችሉ ዘመናዊ መሳሪያዎች በገበያ ላይ
ስለሚገኙ እነዚህን መሳሪያዎች የሰው ሀይል እጥረት ሲኖር እና በሰፊ ማሳ በሚመረትበት አካባቢ መጠቀም ይቻላል። በሰው ትከሻ
የሚታዘልና በሞተር የሚሰራ /Harvester/ ማሽን በአንድ የስራ ቀን እስከ 0.8 ሄከታር ወይም ከ2-3 ቀን ከአንድ ሄክታር ምርትን
በአንድ ሰው መሰብሰብ ያስችላል። የእህል ብክነቱ አነስተኛ (2%) ሲሆን የሰውን ጊዜና ጉልበት በመቆጠብ፣ በአጨዳ ወቅት የምርት
ጥራት ሳይጓደል እና ብክነት ሳይከሰት ምርት መሰብሰብ ያስችላል። በራሱ ተንቀሳቅሶ የሚያጭድ ማሽን (ሪፐር ማሽን) በሞተር
የሚሰራ ሆኖ ከኋላ በእጅ በመደገፍና በመንዳት አጨዳ የሚያከናዉን ዘመናዊ ማጨጃ ሲሆን ሰብሉን ወደ አንድ ጎን በማጨድ
ያስተኛል።

25

የዳቦ ስንዴ ምርትን ለማስፋት የሚከናወን የአቅም ልማት ፕሮግራም

ሀ) በትከሻ ታዝሎ የሚያጭድ ማሽን
ሀ)
በትከሻ ታዝሎ የሚያጭድ
ማሽን

ሐ) በእጅ በመግፋት የሚያጭድ ማሽን

ሐ) በእጅ በመግፋት የሚያጭድ
ማሽን

ለ) በራሱ ተንቀሳቅሶ አጭዶ
የሚወቃ ኮምባይነር ማሽን

መ) ባህላዊ አጨዳ (በማጭድ)

መ) ባህላዊ አጨዳ
(በማጭድ)

ሥዕል 18፡ የተለያዩ ማጨጃ መሳሪያዎች

6.2

የስንዴ አወቃቅ ዘዴ

ስንዴ በተለምዶ የሚወቃው እንስሳትን በመጠቀም በአዉድማ ላይ ነዉ። በከብቶች መዉቃት የምርት ብክነትንና የጥራት መጓደልን
ያስከትላል። የስንዴ ምርትን ከመውቃት በፊት ነዶውን በመፍታት ማስጣትና ማናፈስ፣ ለመውቃት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን በተገቢው
ማሟላት (ንፁህ ሸራ፣ አውድማ፣ ንፁህ ጆንያ/ከረጢት፣ መጥረጊያ፣ ሰፌድና ማዘጋጀት፤ ንፁህ፣ ከብቶች የማይደርሱበት፣ እርጥበት
የሌለበትና ሜዳማ ቦታ ለመውቃት ሥራ መምረጥ ያስፈልጋል።
በአሁኑ ጊዜ የተለያዩ ዘመናዊ መውቂያ መሣሪያዎች በገበያ ላይ ስላሉ እነዚህን በመጠቀም በተሻለ ሁኔታና ጥራት መውቃት ይቻላል
(ሥዕል 19)። ሁለገብ ባለሞተር መውቂያ ማሽን አራት ኩንታል ስንዴ በሠዓት መውቃት ይችላል። ይህ መሳሪያ በሀገር ውስጥ
ተሻሽሎ የተሰራ እና በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ተቀባይነትን ያገኘ ነው። በተጨማሪ የሰውና የእንስሳትን ጉልበት ከመቀነሱም በላይ
ውቂያው የሚካሄደው እህሉ ከማሳ ሳይጓጓዝ በላስቲክ ንጣፍ ላይ በመሆኑ በማጓጓዝና በመውቃት ሊደርስ የሚችለውን የድህረምት
ብክነትን ይቀንሳል። አጭዶ መውቂያ/ኮምባይነር የተለያዩ ሰብሎችን ለመውቃት የሚችልና በቀላሉ የሚንቀሳቀስ፣ ለኦፕሬተር ምቹ
የሆነ ማሽን ነው። ማሽኑ በራሱ ያጭዳል፣ ይወቃል፣ ያበጥራል፣ እስከሚፈለግበት ቦታ ድረስም ያጓጉዛል፤ በቀን ከ100-1500 ኩ.ል
ምርት መሰብሰብ የሚችል (ጆንደር ኮምባይነር) ሲሆን የብክነት መጠኑ 2% ብቻ ነው። የማሽነሪ ኪራይ አገልግሎት በማጠናከር
የአጭዶ መውቂያ ማሽኖችን ለአርሶ አደሩ እንዲያቀርቡ ህብረት ሥራ ማህበራትና የግል ባለሀብቶችን ማበረታታት ያስፈልጋል።
ውቂያ በአግባቡ ካልተከናወነ በዘሩ ላይ የአካላዊ ጉዳት ሊደርስ ስለሚችል የዘሩን ብቅለት ይቀንሳል፤ ለረቂቅ ተህዋስያን መባዛትም
ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል።

ሀ) ሁለገብ ባለሞተር መውቂያ ማሽን
ሥዕል 19፡
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ለ) ባህላዊ ውቂያ
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6.3

የስንዴ ምርት ማከማቸት

የእርጥበት ይዘት:- የስንዴ ምርት ከመከማቸቱ በፊት በአግባቡ ደርቆ የእርጥበት ይዘቱ ከ12-13% መሆን አለበት። እርጥበቱ ከዚህ
ከበለጠ ለረቂቅ ተህዋስያን መብዛት ምቹ ሁኔታ ስለሚፈጥር የዘር ጥራቱን ይቀንሳል።
ማበጠር፡- ጥራት ያለው የስንዴ ምርት ለማግኘት ምርቱ ከአፈር፣ ከአረምና ከሌሎች ሰብሎች ዘር በመለየት ንጹህ ማድረግ
ያስፈልጋል። በተጨማሪም ንጹህ ዘር ለማግኘት በበሽታ የተጠቃ፣ የተበላሸ እና የተለያየ መጠን፣ ክብደት እና ቅርፅ ያለውን ዘር
ከመከማቸቱ በፊት ለይቶ ማውጣት ያስፈልጋል።
ስንዴ በጎተራ/ማከማቻ ዉስጥ በተለያዩ የጎተራ ተባይና በሻጋታ በሽታ ይጠቃል። ጎተራዉ አይጥና ወፍ የማያስገባና ከነቀዝ ነፃ መሆን
አለበት። ስንዴን በዋናነት የሚያጠቃው የነቀዝ ዓይነት በሳይንሳዊ መጠሪያው Sitophilus granaries ተብሎ ይጠራል። ይህ ተባይ
በጎተራ ውስጥ የስንዴን ምርትና ጥራት በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል። ከተቻለም ንጹህ ጆንያ መጠቀም በጥሩ ሁኔታ ለማከማቸት
ይረዳል።
ስንዴ የሚከማቸዉ ከሦሰት ወር በላይ ከሆነ አክተሊን (Actellic 2%)፣ malathion 5%, Aluminium Phusphide የተባሉትንና
እና ሌሎች የተመዘገቡና ጥቅም ላይ እንዲውሉ የተመከሩ ኬሚካሎችን መጠቀም ያስፈልጋል።
የስንዴ ምርትን በባህላዊ (ጎተራ፣ ጆንያ ወዘተ)፣ በተሻሻለ ጎተራ ሆነ በዘመናዊ (ሜታል ሳይሎ/የብረት ጎተራ፣ ሄርማቲክ ባግ እና
ተባይ የማያስገባ ጆንያ/ዜሮ ፍላይት) ማከማቸት ይቻላል።
የስንዴ ምርትን በባህላዊም ሆነ ዘመናዊ ጎተራን/ማከማቻን በመጠቀም ከርጥበት ነጻ የሆነ፣ ቀዝቃዛ እና አየር በደንብ በሚዘዋወርበት
ቦታ ላይ በማስቀመጥ ተባዩን መቆጣጠር ይቻላል። ሜታል ሳይሎ/የብረት ጎተራ፣ ሄርማቲክ ባግ እና ተባይ የማያስገባ ጆንያ/ዜሮ
ፍላይት በመጠቀም የስንዴ ምርትን ለረጅም ጊዜ ማከማቸት ይቻላል።

ሀ. ባህላዊ ጎተራ

ለ. ሮቶ

ሐ. በጆኒያና በሂርማቲክ
ከረጢት
መ. ሜታል ሳይሎ
ሥዕል 20 ፡ ባሕላዊ እና ዘመናዊ የእህል ማከማቻዎች

ማጠቃለያ
ስንዴ ከደረሰ በኋላ ቀለሙ ወደ ቢጫነት በተለወጠ ከ10 እስከ 15 ቀን ጠብቆ የዘር እርጥበት መጠኑ ከ16-18% ሲሆን ማጨድ
ያስፈልጋል። ቶሎ የመርገፍ ባሕርይ ያላቸውን የስንዴ ዝርያዎች በጣም ሳይደርቁ ማጨድ ተገቢ ነዉ። በተሻለ ፍጥነት ለማጨድ
ከሚያስችሉ ዘመናዊ መሳሪያዎች ውስጥ በሰው ትከሻ የሚታዘልና በሞተር የሚሰራ ማሽን፣ በራሱ ተንቀሳቅሶ የሚያጭድ ማሽን እና
በራሱ ተንቀሳቅሶ አጭዶ የሚያስር ማሽን ተጠቃሽ ናቸው። በባህላዊም ሆነ በዘመናዊ መውቂያ መሣሪያዎች የተወቃ የስንዴ ምርት
ሲከማች የዘር እርጥበት ይዘቱ ከ12-13% መሆን አለበት።
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7.

ስንዴ ከስነምግብ፣ ከአየር ንብረትና፣ ከስርዓተ ፆታ አንጻር

አጭር መግለጫ
የዳቦ ስንዴ በዉስጡ ኃይልና ሙቀት ሰጪ፣ ቫይታሚንና ፕሮቲን በጥቂቱ ያለዉ የንጥረ ምግብ ይዘት ይገኙበታል። ያልተፈተገ
ስንዴ ከተፈተገዉ ስንዴ በተሻለ የምግብ ይዘት አለዉ። ሆኖም ግን ስነ ምግብን ስናስብ የሁሉንም ዓይነት የምግብ ምድቦች ማግኘት
አስፈላጊ ነዉ። ለዚህም እንዲያግዝ የዳቦ ስንዴን በማምረትና የሚገኘዉንም ገቢ በመጠቀም አርሶ አደሩ ሌሎች አማራጭ በንጥረምግብ
ይዘታቸዉ የዳበሩ ምርቶችን ለመግዛት ያስችለዋል። ከዚህም በተጨማሪ የዳቦ ስንዴን በምናመርትበት ወቅት የአየር ንብረት ለዉጥ
የበለጠ ጉዳት እንዳያደርስ አስፈላጊዉን ምክረ-ሐሳቦችና የክትትል ሥራዎችን በመስራት ሊፈጠሩ የሚችሉ ተጽዕኖችን መቀነስ
ያስፈልጋል። እንዲሁም የዳቦ ስንዴ በአመራረት ሂደት ዉስጥ ከስርዓተ-ፆታ ጋር አያይዞ መተንትን ያስፈልጋል በዚህም አዋቂ ወንድና
ሴት፣ ወንድ ልጆችና ሴት ልጆች ያላቸዉን ተሳትፎ በሚገባ በመተንተን በዕቅድ ዝግጅት ማካተት በተግባር ወቅት ሊደርሱ የሚችሉ
የተሳሳቱ አመለካከቶች ሊቀርፍና ሊያስወግድ የሚችል በመሆኑ የኤክስቴንሽን አገልግሎት፤ የቴክኖሎጂ መረጣና ዝግጅት ፣ አረም
በማረም፣ ማዳበሪያ በመጨመር፣ በመስመር በመዝራት ያለዉን አስተዋጽኦ በጥልቀት እንድንረዳ ያግዘናል።
ይህ የትምህርት ክፍል የዳቦ ስንዴ ምርት በማምረት ከስርዓተ ምግብ፣ ለአየር ንብረት ለዉጥ እና ለስርዓተ-ፆታ ያለዉን በጎ ወይም
በጎ ያልሆኑ ተጽንዎችን በአጭሩ ምልከታ ያደርጋል።

የትምህርቱ ክፍል ዓላማዎች፡

በዚህ ትምህርት ክፍል ወንድና ሴት የግብርና ባለሙያዎች፡




የዳቦ ስንዴ ለስነምግብ ያለዉን አስተዋጽዖ ይዘረዝራሉ፣
የዳቦ ስንዴን በማምረት የሴት እና የወንድ አ/አ ድርሻ ይተነትናሉ፣
የዳቦ ስንዴ አመራረት በአየር ንብረት ለዉጥ ላይ የሚፈጥረዉን ተጽዕኖ
ለመቀነስ መደረግ የሚገባቸዉን ተግባራት ይዘረዝራሉ፣

መሠረታዊ ትርጓሜ
ስነ ምግብ /Nutrition/፡- እያንዳንዱ የምግብ ምድብ ዉስጥ (ለምሣሌ፡-ከአዝርዕት፣ ከእንስሳት ተዋጽኦ፣ አትክትልትና ፍራፍሬ፣
ጥራጥሬ፣ ሰብል ወዘተ) የያዙትን ንጥረ ነገሮች ይተነትናል እንዲሁም ያላቸዉን ንጥረ ነገር ከሰዉነታችን ጋር ያላቸዉን ዉህድ/
ግንኙነት፣ ጥቅም፣ ጉዳት በመመርመር የሚጠናበትና የሚቀርብበት የትምህርት ክፍል ነዉ።
ስርዓተ ጾታ /Gender/፡- የአንድን ማህበረሰብ ባህል፣ ታሪክንና፣ አካባቢን መሠረት በማድረግ ለሴቶች፣ ለወንዶች እንዲሁም
በተለያዩ የዕድሜ ደረጃ የሚሰጠዉን ሚናና ኃላፊነት የሚመለከት ነዉ።
የዓየር ንብረት ሁኔታን ያገናዘበ የግብርና ተግባር /Climate Smart Agriculture/፡- የዓየር ንብረትን (የጸሀይ፣ የዝናብ፣
የእርጥበት፣ የንፋስ) ሁኔታን ባገናዘበ መልኩ የሚተገበር የግብርና ሥራ ማለት ነዉ።

7.1

ስንዴ ለስርዓተ ምግብ ያለዉ አስተዋጽኦ፣

የዳቦ ስንዴ ሰብል ከምግብ አንጻር ሲታይ በዋናነት ለዳቦ፣ ፓስታ፣ ማካሮኒ እና ለኬክ በተጨማሪ ለቅንጬ፣ እንጀራ፣ ቆሎ፣ ንፍሮ
እና ወዘተ ያገለግላል።
የስንዴ የንጥረ ምግብ ይዘት የኃይልና ሙቀት ምንጭ ሲሆን በተጨማሪም የፕሮቲን እና ማዕድን ይዘትም አለዉ።
ያልተፈተገ የስንዴ (whole grain) ፍሬ የተሻለ የምግብ ይዘት አለው (አሰር፣ ማዕድን፣ ቫይታሚን-ዲ እና አንቲኦክሲዳንት)።
በሌላ በኩል ደግሞ የተፈተገና በጣም የላመ የዳቦ ስንዴ ካልተፈተገ ስንዴ ጋር ሲነጻጸር ለረዥም ጊዜ ለማቆየት የሚቻል ሲሆን ነገር
ግን የምግብ ይዘቱ በተለይ ገለባዉን /Fiber/ ከላዩ ላይ ሲነሳ አብሮት አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ይወገዳሉ። ለምሣሌ፡ Selenium,
Potassium and Magnesium የሚባለዉን ንጥረምግብ እንዲወገዱና እንዲጠፉ ያደርጋል። ገለባዉ የተነሳለት ወይም የላመ ስንዴ
ሰዉነታችን ዉስጥ ለአጭር ጊዜ ብቻ የሚቆይና በቀላሉ የሚቃጠል ይዘት ስለሚኖረዉ ቶሎ ለረሃብ እንድንጋለጥ ያደርገናል።
ጥናቶች እንደሚያሳዩት በኢትዮጽያ ያለዉ አብዛኛዉ ምርት ትኩረቱ በሰብል/እህል ምርት ላይ ነዉ። ይህም ከሚመረቱ ሌሎች
የምግብ ምድቦች 85% በላይ የሆነዉ የሚሸፍን ሲሆን ይህም በሌሎች አስፈላጊ የምግብ ምድቦች ዝቅተኛ ምርት እየተመረቱ መሆኑን
ያሳያል። ሆኖም ግን ስንዴን በጥራትና በብዛት በማምረት እንዲሁም በምርቱ ሽያጭ በሚገኘዉ ገቢ ሌሎች በምግብ ይዘታቸዉ
የዳበሩትን ለመግዛት ያስችላል። የሰዉ ልጅ ከመፀነሱ ጀምሮ የተለያዩ ንጥረ ምግቦች ያስፈልጉታል። እነዚህም ለጤና፣ ለተስተካከለ
ቁመናና ዕድገት፤ ከበሽታ የመከላከል ሂደትን ለማጠንከር ያስፈልጉናል። ስለሆነም ስርዓተ ምግብን ስናስብ በዋናነት የእንስሳት
ተዋጽኦን፣ የአትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም የጥራጥሬ ምንጮችን በሚገባ መጠቀም ያስፈልጋል። በመሆኑም በግብርናዉ ዝቅተኛ
ግምትና የተሰጣቸዉ እንዲሁም በበቂ መጠን በቀጣይ እንዲመረቱ ማድረግ ያስፈልጋል።

29

የዳቦ ስንዴ ምርትን ለማስፋት የሚከናወን የአቅም ልማት ፕሮግራም

7.2 የስንዴ ምርት የአየር ንብረት ለዉጥ
በአሁ ወቅት የአየር ንብረት ለዉጥ ለግብርናዉ ዉጤታማነት ትልቅ ፈተና እየሆነ ይገኛል። የአገራችንም ግብርና ሙሉ በሙሉ በዝና
ላይ ጥገኛ ስለሆነ በጥቂቱም ቢሆን የዝናብ እጥረት በሚኖር ጊዜ የምርት መጠን በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሳል። በተጨማሪም ግብርናዉም
ለአየር ንብረት መዛባት ትልቁን ድርሻ እየወሰደ ይገኛል። በመሆኑም የዳቦ ስንዴን በምናመርትበት ወቅት የምንጠቀመዉ ግብአት፣
የመሬት አጠቃቀማችን፣ የአስተራረስ ዘዴያችን፣ የድህረ ምርት አያያዛችን በምርታማነት ላይት ሊፈጥርባቸዉ የሚችለዉን ተጽዕኖ
ወይም ሊፈጥሩ የሚችሉት ጉዳት ግምት ዉስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። በመሆኑም ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ተግባራዊ በማድረግ
ሊመጡ የሚችሉ ተጨማሪ የዓየር ንብረት አሉታዊ ተጽዕኖችን ለመቀነስ ያስችላል። እነዚህም፡

ለሰብሉ የሚበቃዉን ማዳበሪያ መጠን (በምክረ-ሐሳብ የተዘረዘሩትን) በአግባቡ ጥቅም ላይ ማዋል። ይህም ከመጠን በላይ ሰዉ
ሰራሽ ማዳበሪያ መጠቀም ናይትረስ ኦክሳይድ የተባለዉን ሙቀት አማቂ ጋዝ (NO2) ወደ መሬት የሚሰርገዉን እና ወደ አየር
የሚለቀቀዉን ትነት በመቀነስ፤ የከባቢ አየርን ወይም የኦዞን Ozone O3 መሸንቆርን መቀነስ ያስችላል፣



ሰዉ ሰራሽ ማዳበሪያን ከተፈጥሮ ማዳበሪያ ጋር አጣምሮ በመጠቀም የአፈርን ዘላቂ ልማት እንዲኖረዉ ማድረግ። ይህም የሰዉ
ሰራሽ ማዳበሪያ መጠንን እንዲቀንስ ያደርጋል እንዲሁም መሬቱን በዘላቂነት ለማልማት ያስችላል፣



ሰብልን በመስመር መዝራት። ይህም የምርትን መጠን እንዲጨምር ስለሚያደረግ መሬትን የማስፋፋትና ደንን የመጨፍጨፍ
መጠንን እንዲቀንስ በማድረግ በአየር ንብረት ለዉጥ የሚፈጠሩ ጉዳቶችን ለማካካስ ያግዛል፣



ከሌሎት ሰብሎች ጋር አፈራርቆና አሰባጥሮ በመዝራት የመሬት ለምነት በዘላቂነት ይጠብቃል ወይም ያሻሽላል፣ እንዲሁም
በማፈራረቅ ወቅት ተባይን፣ የሰብል በሽታና የአረም መስፋፋትን ስለሚቀንስ እነዚህን ለመቆጣጠር ጥቅም ላይ የሚዉለዉን
ፀረ-ተባይ ኬሚካል መቀነስ ያስችላል፣

7.3

ሥርዓተ ጾታ ትንታኔ

በሴቶችና ወንዶች መካከል ያሉትን ግንኙነቶች ለመረዳት የሚያስችል መሳሪያ/መንገድ ሲሆን ሴቶችና ወንዶች በማህበረሰቡ ውስጥ
ያሏቸውን ተግባራትን /የሥራ ክፍፍልን/፣ ማን ምን ይሰራል? ማን በምን ላይ ይወስናል ፣ ማነው ተጠቃሚ /ተጎጂ? ማንኛዋ ሴት?
ማንኛው ወንድ? ወዘተ… እንዲሁም ሴቶችና ወንዶች ለሀብቶች ያላቸውን ዕድልና የመወሰን ደረጃ፣ የሴቶችና ወንዶች እርስበርስ
ግንኙነቶችም ሆነ በህብረተሰባቸው ውስጥ በሚኖሯቸው ግንኙነቶች የሚገጥሟቸዉን ችግሮች /መሰናክሎች/ የሚተነትን ነዉ።
በአገራችን የግብርናን ሥራ በመስራት የሴቶችም የወንዶችም ተሳትፎ/አስተዎጽኦ ያለበት ቢሆን በአብዛኛዉ ግን የግብርና ሥራ
በወንዶች ብቻ የሚሠራ ተደርጎ የሚወሰድ የተሳሳተ ግንዛቤ አለ። ይህም በመሆኑ የግብርናዉን ሥራ ለማገዝ የሚደረጉ ድጋፎች
በአብዛኛዉ ወንዱን ብቻ ማዕከል ያደረጉ ናቸዉ።
ሴት እማወራዎች፣ ባለትዳር የሆኑ ሴቶች እንዲሁም ሴት ልጆች በግብርናዉ መስክ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከሚያደርጉባቸዉ መስኮች
ዉስጥ፡


በመስመር በመዝራት ሥራ ላይ፣



ማዳበሪያ በመጨመር፣



አረም በማረም እንዲሁም



ምርት በማጓጓዝ ከፍተኛ ድርሻ እየወሰዱ ይገኛሉ።



ከዚህም በተጨማሪ የቤት ዉስጥ ሥራዎች ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ በሴቷ ላይ ከፍተኛ የሥራ ጫና እያሳደረባት ይገኛል።

በመሆኑም ምርምሮች ሰፋ ባለ ደረጃ በማከናወን ለሴቷ የስራን ጫናን የሚቀንሱ ለምሳሌ የአረም መቆጣጠሪያ/መከላከያ፣ የመስመር
መዝርያ እና የመሳሰሉት የእርሻ መሣሪያ ቴክኖሎጂዎች በምርምር እንዲወጡ መበረታታትና መከናወን አለባቸዉ።
7.3.1

የስርዓተ ፆታ ትንተና ጠቀሜታ



በስርዓተ ፆታ ምክንያት የሚታዩ ልዩነቶችን ያገናዘበ መረጃ ለማግኘት፣



ሴቶችና ወንዶች እንዲሁም ሴትና ወንድ ልጆች በቤተሰብና በህብረተሰብ ውስጥ ብሎም በኢኮኖሚ፣በህግና በፖለቲካ መዋቅሮች
ውስጥ የሚጫወቱትን የተለያዩ ሚናዎች ጎልተው እንዲታዩ/እንዲወጡ ማስቻል፣



በስርዓተ ፆታ የተተነተነ መረጃ መኖር በልማት ፕሮጄክቶች እቅድና ትግበራ ወቅት የሴቶችና የወንዶች ልዩ ፍላጎቶችና ቅድሚያ
ጉዳዮች መለየታቸውን ለማረጋገጥ ያስችላል፣



የስርዓተ ፆታ እኩልነትን ለማምጣትና ሴቶችን ለማብቃት እገዛ ያደርጋል፣

ሀ.

ፆታና ዕድሜ (አዋዊ ወንድ፣ አዋቂ ሴት፣ ሴት ልጅ፣ ወንድ ልጅ)



ለእያንዳንዱ ሥራ የዋለ/የባከነ ጊዜ መጠን በመቶኛ ተሰልቶ ሥራዉ ወቅታዊ ይሁን በየጊዜዉ የሚከናወን መሆኑን መለየት



ሥራዉ የሚከናወንበትን ቦታ መለየት (ቤት ዉስጥ፣ በመስክ ላይ፣ በማህበረሰብ ዉስጥ ወዘተ…)

K.

Access, Control and Benefit)

Gwƒ” ¾SÖkU“ ¾Sq×Ö` Swƒ (



Gwƒ” ¾SÖkU Swƒ c=vM ÁK¨<” ¾c¨< GÃM’ ተፈጥሮአዊ ›”vu=Á©“ TIu^© ¾J’ Gwƒ K}KÁ¿
Ñ<ÇÄ‹ SÖkU TKƒ ’¨<



T” U” ›K¨< ¾T>K¨<” ØÁo ÃSMeM“M



በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ጥቅም የማግኘት ጉዳይንም ይከታተላል፣
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¾}ÖnT>’ƒ Swƒ ¨<e” Swƒ c=J” ŸSÖkU ¨<Ü Gw~” የመሸጥ፣ የመለወጥ፣ በስጦታ፣ የመስጠት ወይንም
ሐብቱ ላይ ዉሳኔ የመስጠት መብት አይኖም።

KUdK?: ሴቶች በቤታቸዉ ዙሪያ ባለ ትንሽ ቦታና መሬት ላይ አትክልት የመትከልና የመጠቀም መብት አላቸዉ። ይህም መብት
ሀብትን የመጠቀም መብት ተብሎ ይጠራል።
የግብርና ስራ ላይ መሳተፍ
የግብርና ሥራ ከመሬት ዝግጅት ጀምሮ እስከ ድህረ-ምርት አያያዝ ባሉ ሂደቶች ዉስጥ አዋቂ ወንዶችና ሴቶች፣ ወንድ ልጆችና
ሴት ልጆች የተለያየ የሥራ ድርሻ ላይ በመሳተፍ ከፍተኛ አስተዋጽዎ ያደርጋሉ። ሆኖም ግን በተለምዶ የግብርና ሥራ ሲባል
ከመሬት ዝግጅት ለምሣሌ ከማሳ ዝግጅት/ማረስ ጋር ብቻ የማያያዝና ሥራዉም የወንዱ ብቻ አድርጎ በተሳሳተ መልኩ የማያያዝ
ነገር ይስተዋላል። ይህም በመሆኑ በስንዴ ሆነ በሌሎች ሰብል ምርት ሂደት ዉስጥ ያሉትን ትክክለኛ ማነቆዎች እንዳይታዩና ወቅታዊ
እርምጃ ለመዉሰድ እንቅፋት ሆነዋል። በመሆኑም የግብርና ሥራ ከእቅድ ዝግጅት ጀምሮ እስከ ድህረ ምርት አያያዝ ባለዉ ስራ ላይ
ማን ምን ድርሻ ይኖረዋል የሚለዉን በተገቢዉ በመተንተን መስራትና በተገኙት ዉጤቶች መሠረት በማድረግ አግባብ ያለዉ ዕቅድ
ማዘጋጀት ተገቢ ነዉ (ሠንጠረዥ 5)።
ሠንጠረዥ 5. ሴቶችና ወንድ አርሶአደሮች በግብርና ሥራ ላይ ያላቸዉ አስተዋጽኦ መመዘኛ ፎርም
የሥራ ዝርዝዝር

ሥራዉ የሚሠራዉ አካላት
አዋቂ ወንድ

አዋቂ ሴት

ወንድ ልጅ

ሴት ልጅ

የመሬት ዝግጅት

የመሬት ዝግጅት
የእርሻ ተሳትፎ
የምርት ማጨድና መሰብሰብ

ዘር መረጣ
መዝራት
ማረም
የዕለት ተዕለት እንክብካቤ
ምርት መሰብሰብና ድህረት ምርት

ማጨድ
መዉቃት
ማከማቸት
ሂደት
ምንጭ: CASCAPE 2015 ስርዓተ-ፆታ ትንተና

ማስታወሻ፡

X -ምልክት ስራዉ ላይ የሚሳተፈዉን ለማሳየት
X X - ምልክት በመጠቀም በስራዉ ላይ ከፍተኛ ድርሻ ያለዉን አካል ለማሳየት ይሆናል።
ከላይ በቀረበዉ ሰንጠረዥ በግብርናዉ ዉስጥ ያሉ የሥራ ዝርዝሮችን ቁልቁል እንዲገለጹ ይደረጋል፣ በመቀጠል እነዚህን ሥራዎች ማን
ይሰራቸዋል የሚለዉን “X” ምልክት በመጠቀም የምናሳይ ሲሆን “XX” ምልክት የምንጠቀመዉ ከፍተኛ የስራ ድርሻ የሚወስዱ
አካላትን ለመለየት ነዉ። ይህንን አድርገን እንደጨረስን የትኛዉ ሥራ በማን እንደሚሠራ እንድናዉቅ ይረዳናል ማለት ነዉ።
ከጥናቱ ባገኘነዉ ዉጤት መሠረት በማድረግ የአቅም ልማት ሥራዎች ሲሰሩ የሚመለከተዉ ወይም ማሳተፍ ያለብብንን ትክክለኛ
አካል (ወንድ ወይም ሴት ወይም ሁለቱንም) እንድንለይ ይረዳናል። በተጨማሪም አስፈላጊ የሆኑ የኤክስቴንሽን ሥራዎች፣ የቴክኖሎጂ
አቅርቦት እንዲሁም የክትትልና ድጋፍ አገልገሎት ማን ማግኘት እንዳለበት በቀላሉ እንድንረዳ ያደርገናል ማለት ነዉ።
ማጠቃለያ፡
የግብርናን ሥራ በምናቅድበት በምንተገብርበት ወቅት ማስተዋል ካለብን ጉዳዮች ዉስጥ ተግባሩ የአየር ንብረት ላይ ያለዉን ተጽዕኖ፣
ለስነ-ምግብ ያለዉን አስተዋጽዎ እንዲሁም በወንድና በሴት አርሶ አደሮች እንዲሁም በእማወራና በባለትዳር ሴቶች በኩል ምን ምን
ተግባራት እንደሚከናወኑ ትንታኔ በመስራት አስፈላጊዉን የዕቅድ ዝግጅት ማድረግ ተገቢ ነዉ። ይህንንም በማድረጋችን ምርትና
ምርታማነትን ብቻ ለማሳደግ ባለፈ በዘላቂነት ልማቱን ዉጤታማ ለማድረግ ያስችላሉና ሁሌም ከግንዛቤ በማስገባት ልንተግብራቸዉ
ይገባል።
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8.

ዋቤ መጻሕፍት

አስረሴ ሀሰን፣ሞላ ታፈር፣መኮንን ቶላ፣ሽፈረዉ ዳኘዉ፣ ይኸነዉ ገ/ሥላሴ እና ደሳለኝ ሞላ (2008) የዳቦ ስንዴ አመራረት
መመሪያ፣ BDU-CASCAPE working paper 15፣ ባህርዳር፣ ኢትዮጵያ።
የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ግብርና ሚኒስቴር (2010) የብርዕና አገዳ ሰብሎች አመራረት ኤክስቴንሽን
ማኑዋል፣የካቲት 2010፣ አዳማ፣ ኢትዮጵያ።
የደቡብ ብ/ብ/ሕ ክልል ግብርናና እንስሳት ሃብት ቢሮ ኤክስቴንሽን ፓኬጅ (2008).
Moti Jaleta and Matin Qaim (2017) Yield effects of rust-resistant wheat varieties in Ethiopia, Journal of
Food security (9)6: 1343-1357, https://link.springer.com/article/10.1007/s12571-017-0735-6.
CASCAPE BEST FIT MANUAL Wheat Best Fit manual Hawassa 2015.
CASCPE manual for Gender Analysis 2015.
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