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የዴንች ሰብሌ  
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በአብክመ ግብርና ቢሮ  

እና  

በግብርና ተኮር የንግዴ ሌማት ፕሮገራም ዴጋፌ ሰጭ ዩኒት  
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መግቢያ 

በኢትዮጵያ ውስጥ የዴንች ሰብሌ ምርምር በቀዴሞው የአሇማያ ግብርና ኮላጅ በአሁኑ የሏሮማያ ዩኒቨርሲቲ 

በ1973 ዓም እንዯተጀመረ መዛግብት ያስረዲለ፡፡ ከ1975 ዓም በኋሊ ግን በኢትዮጵያ እርሻ ምርምር ኢንስቲትዩት 

የበሊይ አስተባባሪነት በኘሮጀክት ዯረጃ ተዋቅሮ ሲከናወን ቆይቷሌ፡፡ በእነዚህም 33 አመታት ውስጥ ከ30 በሊይ 

የተሻሻለ ዝርያዎች እና ተጓዳኝ የአተካከሌ ስሌት፣ የመትከያ ርቀት፣ የዘር መጠን፣ የተከሊ ወቅት፣ የኩትኳቶ 

ዴግግሞሽና ሪጅ ከፌታ፣ የማዲበሪያ አይነት መጠንና የማዴረጊያ ጊዜ፣የመስኖ ውሃ መጠንና ማጠጫ ጊዜያት፣ 

የሰብሌ በሽታ ቁጥጥርና መከሊከያ፣ የዴህረ-ምርት አያያዝና አጠቃቀም ዘዳዎች በተሇያዩ የምርምር ማዕከሊት 

አማካኝነት ተጠንተው ጥቅም ሊይ እንዱውለ ምክረሃሳብ ተሰጥቷል፡፡ እነዚህ ቴክኖልጂዎች በአምራቹም ሆነ 

ተጠቃሚዎች አገሌግልት ሊይ ቢውለ በአሁኑ ጊዜ በአገር ዯረጃ ያሇውን ዝቅተኛ የሆነ የዴንች ምርትና 

ምርታማነትና የአጠቃቀም እውቀት ክፌተትን በመሙሊት የተሻሇ ውጤትን ሇማምጣት እንዯሚረደ ይታመናሌ፡፡ 

ይሁን እንጂ እነዚህ መረጃዎች በተሇያዩ የምርምር አውዯጥናት ጽሁፍች ውስጥ በተበታተነ መሌኩ እንጂ 

ሇተጠቃሚው ምቹ በሆነ መንገዴ አንዴ ሊይ ስሊሌተሰባሰቡ በሚፇሇገው ዯረጃ አገሌግልት ሊይ እንዲይውለ 

እንቅፊት ሆኗል፡፡ ከዚህም የተነሳ በምርምር የወጡ የሰብለን ቴክኖልጂዎች ሇማግኘት ሲቸገሩ ይስተዋሊሌ፡፡ 

ይህንን ችግር ሇመፌታት ይረዲ ዘንዴ በተሇያዩ የአገሪቱ የምርምር አካሊት የወጡና በተጨባጭ በአርሶ አዯሩም 

ሆነ በነጋዳውና በተመጋቢው ጥቅም ሊይ ቢውለ የሰብለን ጠቀሜታ ያጎሊለ ብሇን ያመንባቸውን መረጃዎች 

አንዴ ሊይ ማሰባሰብና በቀሊለ በተጠቃሚዎች ተዯራሽ የሚሆኑበትን ሁኔታ ማመቻቸት ወቅታዊና አስፇሊጊ ሆኖ 

አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህ ምክንያት ይህችን አጭር የዴንች አመራረት፣ አያያዝና አጠቃቀም መመሪያ ጽሁፍ 

በመጀመሪያ በ1999 ዓም በመቀጠሌም ከመጀመሪያው እትም በኋሊ የወጡ አዲዱስ ዝርያዎችንና የአሰራር 

ዘዳዎችን በማካተት በ2002 ዓም ሇሁሇተኛ ጊዜ ተሻሽል እንዱታተም ተዯርጓል፡፡ አሁን ዯግሞ ሇሶስተኛ ጊዜ 

ተጨማሪ የወጡ ዝርያዎችን የላልች ቴክኖልጂዎችን ውጤት በማካተት አሻሽል ማዘጋጀት ተገቢ ሆኖ 

ተገኝቷሌ፡፡ እነዚህ መረጃዎች በዴንች ሌማት፣ ንግዴና አዘገጃጀት ዙሪያ ሇተሰማሩ መንግስታዊና መንግስታዊ 

ሊሌሆኑ የሌማት ዴርጅቶችና ኢንቨስተሮች ጠቃሚ እንዯሚሆኑ በጽናት እናምናሇን፡፡ ይሁን እንጂ ፌፁምና 

ምለዕ ነው ብሇን ስሇማናምን ጽሁፏን ይበሌጥ ሇማበሌፀግ የሚሰጡ አስተያየቶችን ከዚህ በታች በተመሇከተው 

አዴራሻ ብትሌኩሌን የተሻሇ ሌናዯርጋት እንዯምንጥር በአክብሮት እናሳስባሇን፡፡ 

 

አዳት ግብርና ምርምር ማዕከሌ  

የመ.ሣ.ቁ.  8, ባህር ዲር 

ስሌክ ቁ.0583380591;E-mail:adre@ethionet.et 

 

1. ዴንች (Solanum tuberosum L.) 
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የሰብለ ዯረጃና ጥቅም  

ዴንች በአሇም አቀፌ ዯረጃ ከላልቹ የስራስር ሰብልች በቀዲሚነት ከስንዳ፣ በቆልና ሩዝ በመቀጠሌ ዯግሞ 

በአራተኛነት በከፌተኛ መጠን የሚመረት ሰብሌ ነው፡፡ ወዯ አገራችን ኢትዮጵያም ከ149 አመታት በፉት /በ1858 

እ.ኤ.አ/ በጀርመናዊው የእጽዋት ባሇሙያ ሺምፐር አማካኝነት እንዯገባ መዛግብት ያስረዲለ፡፡ ዴንች 

በመጀመሪያዎቹ 40 አመታት ሌክ እንዯ አውሮፓና የአፌሪካ አገሮች በኢትዮጵያውያን የምግብ ሥርአት ውስጥ 

ፇጥኖ አሌተካተተም፡፡ ይሁን እንጂ በዚሁ ክፌሇ ዘመን ማሇቂያ ማሇትም በ1900 ዓ.ም ሊይ አገሪቱን ክፈኛ 

የመታው ዴርቅ ሇዴንች መስፊፊት መሌካም አጋጣሚን ፇጥሮ አሌፏል፡፡ ይህ በሂዯት ጠቀሜታው የታወቀው 

ሰብሌ ከ152 አመታት በኋላ እ.ኤ.አ. በ2010 በማዕከሊዊ እስታትስቲክስ ባሇስሌጣን የተካሄዯው ዓመታዊ የግብርና 

ምርት ቅኝት ዘገባ 164, 000 ሄክታር (ሄ/ር) መሬትን በመሸፇን 940,209 ቶንስ ምርት የተሰበሰበበት ዯረጃ ሊይ 

ዯርሷሌ፡፡ ይሌቁንም ዯግሞ ባሇፈት 20 አመታት የዴንች ቆዲ ሽፊን 64% እዴገትን አሳይቷሌ፡፡ ሇዚህ ፇጣን 

የቆዲ ሽፊን እዴገት በርካታ ምክንያቶች ሉጠቀሱ ቢችሌም የሰብለ በትንሽ መሬትና በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፌተኛ 

ምርትን የመስጠት ችልታው መሪውን ዴርሻ ይወስዲሌ፡፡ ሇዚህ ማስረጃው ዴንች በአሇም ሊይ ከሚመረቱት 10 

ዋና ሰብልች ውስጥ በካልሪ ምርታማነት (Calorie production) አንዯኛ፣ በዯረቆት ምርታማነት (Dry matter 

production) ከካሳቫና ከያም በመቀጠሌ ሶስተኛ መሆንና በተመሳሳይ ዯረጃ ከጏመንና ከባቄሊ በመቀጠሌ በኘሮቲን 

ምርታማነቱ ሶስተኛ መሆኑ ነው፡፡ ከዚህ የተነሳ የአንዴ ሄ/ር ዴንች ምርት 22 ሰዎችን አንድ አመት ሙለ 

መመገብ ሲችል ከተመሳሳይ ማሳ የተመረተ ሩዝ 19 ሰዎችን ብቻ እንደሚመግብ መዛግብት ያስረዳለ፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ በብዙ ታዲጊ አገራት ውስጥ እየታየ ያሇው ፇጣን የዴንች የቆዲ ሽፊን እዴገት በአንዴ ወቅት 

በአውሮፓ ውስጥም እንዯተከሰተ ዘገባዎች ያስረዲለ፡፡ ይህ የሰብለ አጭር የሰብሌ ዘመን የተሻሇ የዝናብ ስርጭት 

አሉያም ምቹ የመስኖ ውሃ አቅርቦት ሊሊቸው አካባቢዎች ማሳውን ሇቀጣይ ሰብሌ በመሌቀቅ የመሬቱን ሌማትና 

ምርታማነት ሇማሳዯግ ይረዲሌ፡፡ 

ከሊይ በተገሇፀው እስታትስቲካዊ ስላት መሰረት የአማራ ክሌሌ በ71, ዏዏዏ ሄ/ር (43.45%)፣ ኦሮሚያ በ54, ዏዏዏ 

ሄ/ር (32.88%) እና ዯቡብ ሕዝቦች በ38, ዏዏዏ ሄ/ር (22.93%) በዴምሩ የሀገሪቱን 99.3%  የቆዲ ሽፊን በመያዝ 

የሀገሪቱ የዴንች ምርት እምብርት /hub/ በመባሌ ይታወቃለ (ካርታ 1)፡፡ 
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        ካርታ 1 በኢትዮዽያ ውስጥ የዴንች ዋና አብቃይ ክሌልች ስርጭት 

ከዚህ በተጨማሪ የተሇያዩ ፀሀፉያን እንዯዘገቡት ዴንች በንጥረ ነገር ይዘቱ ብዙዎቹ እንዯሚያስቡት ሀይሌ ሰጭ 

ብቻ ሣይሆን ከከብት ወተተ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ፣ የእንቁሊሌን ዯግሞ 7ዏ% ኘሮቲንና የተሇያዩ ቫይታሚንስና 

ሚኒራልችን የያዘ ሰብሌ ነው፡፡ ከዚህም የተነሳ ከ1ዏዏ ግራም ቅቅሌ ዴንች የአንዴን ሕፃን 1ዏ% የአዋቂን ዯግሞ 

5% የቀን የኘሮቲን ፌሊጏት ማሟሊት እንዯሚቻሌ እነዚህ ጽሁፍች ያስረዲለ፡፡ ይበሌጡንም ዴንች በአዝርዕቶች 

ውስጥ የማይገኘውን ሉያሲን የተሰኘውን የአሚኖአሲዴ አይነት መያዙ ጠቀሜታውን ይበሌጥ ያጎሊዋሌ፡፡ ከዚህም 

በተጨማሪ 2ዏዏ ግራም ቅቅሌ ዴንች ከነቆዲው መመገብ የአንዴን አዋቂ ሰው የቫይታሚን ሲ ፌሊጎት ማሟሊት 

ይቻሊሌ፡፡ 175 ግራም ዴንች ከነቆዲው መመገብ 29% የቀን የቫይታሚን B6፣ 16% የቫይታሚን B1 እና ፍላት፣ 

ከ18% በሊይ ፖታሲየምና ፍስፇረስ፣ 26% ኮፐር እና ከ 5-13% የዚንክ፣ የማግኒዚየምና ማንጋኔዝ ፌሊጎትን 

ማሟላት እንዯሚቻሌ መረጃዎች ያመሇክታለ፡፡  

 

ኦሮሚያ ዯቡብ 
ሕዝቦች 

አማራ 

አማራ  

ኦሮሚያ  

ዯቡብ 
ሕዝቦች  
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ከዚህም የተነሳ ዴንች ተመጣጣኝ የሆነ የምግብ ንጥረ-ነገር ይዘት ያሇው የምግብ ሰብሌ ነው፡፡ ከሊይ ከተዘረዘሩት 

እውነታዎች የተነሳ ዴንች የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ፣ ይኸውም በቤተሰብ ዯረጃ የምግብ አቅርቦትን 

በማሻሻሌም ሆነ ምርቱን ሽጦ የነፌስ ወከፌ የገቢ መጠንን ከፌ ሇማዴረግ፣ ከሚያስችለ የሰብሌ አይነቶች ውስጥ 

አንደ ያዯርገዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ የአገራችን አማካኝ ምርታማነት በአሇም አቀፌ ዯረጃ ካሇው 18ዏ ኩ/ሌ በሄ/ር 

አማካኝ የዴንች ምርታማነት ጋር ሲነፃፀር እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው፡፡ ሇዚህ ዝቅተኛ ምርታማነት በርካታ 

ምክንያቶች ሉዘረዘሩ ቢችለም በሽታን ተቋቁመው ከፌተኛ ምርትን ሉሰጡ የሚችለ ዝርያዎች እጥረትና 

ያለትም የተሻሻለ ዝርያዎች ዘርን በበቂ መጥን አባዘቶ  የሚያቀርብ አካሌ አሇመኖርና የተሻሻለ የአመራረት 

ዘዳዎችን አምራቹ ክፌሌ አሇመጠቀሙ ዋነኛዎቹ ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ እነዚህን ችግሮች ሇመፌታት የወጡትን 

የምርምር ምክረ-ሃሳቦች/ውጤቶች ብንጠቀም የዴንችን ምርት በገበሬ ማሳ ሊይ እስከ 3ዏዏ ኩንታሌ በሄ/ር 

ማዴረስ እንዯሚቻሌ በአርሶ አዯሮች ማሳ ሊይ ከተከናወኑ የቴክኖልጂ ሰርቶ ማሳያዎችና የማስፊት ስራዎች 

ማረጋገጥ ተችሏል፡፡ በአገሪቱ ውስጥ የሚመረተው አብዛኛው ዴንች አገሌግልት ሊይ የሚውሌበት ዘዳ ከወጥ 

መስሪያነትና ከቅቅሌ የዘሇሇ አይዯሇም፡፡ ከዚህ የተረፇው ሇገበያ እንዯሚውሌ መረጃዎች ይጠቁማለ፡፡ ከዚህም 

የተነሳ ዴንች የምግብና ገንዘብ ምንጭ ሰብሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ እንዯላልቹ አገራት ይህንን ሰብሌ ሇጥብስና 

ሇተሇያዩ የኢንደስትሪ (የወረቀት ፊብሪካ፣ መዴሃኒት ፊብሪካ፣ ጨርቃጨርቅ ፊብሪካ፣ የካርቶን ፊብሪካ፣ 

የማጣበቂያ ፊብሪካ፣ የማስቲካ ፊብሪካ፣ የኮስሞቲክስ ፊብሪካ፣ ምጥን ምግብ አምራች ፊብሪካና ወዘተ) ግብአትነት 

ያሇውን ሰፉና ያሌተነካ እምቅ ሃብት መጠቀም የሚቻሌበት ዕዴሌ ከፌተኛ ነው፡፡ በዚህም ዴንች የምግብና 

የንጥረነገር ዋስትናንና የገቢ መጠንን ሇማጎሌበት ሰፉ አስተዋፆ ያሇው ሰብሌ ነው፡፡ 

2. ዝርያ 

 
በኢትዮጵያ ውስጥ የዴንችን ምርት በከፌተኛ ዯረጃ ከሚቀንሱት ምክንያቶች ውስጥ በተሇምድ ዋግ የሚባሇው 

በሽታ (Late Blight of potato) በቀዲሚነት ይጠቀሳሌ፡፡ ይሁን እንጂ ባሇፈት 33 አመታት ከተከናወኑ የሰብሌ 

ማሻሻያ ምርምር ስራዎች ይህንን ዋነኛ የዴንች በሽታ ተቋቁመው ከፌተኛ ምርትን የሚሰጡና ሇተሇያዩ 

አካባቢዎች ተስማሚ የሆኑ ከ30 በሊይ የተሇያዩ ዝርያዎች በክሌሌና አገር አቀፌ የምርምር ማዕከሊትና በከፌተኛ 

የትምህርት ተቋማት ተሇቀዋሌ፡፡ ከተሇቀቁት ዝርያዎች ውስጥ አብዛኛዎቹ ከፌተኛ የእስታርችና ዯረቆት ይዘት 

መጠን እንዲሊቸው በእነዚ ዝርያዎች ሊይ የተካሄደ ጥናቶች የተረጋገጠ በመሆኑ ሇእስታርችና ቺኘስ ዝግጅትና 

የተሇያዩ የኢንደስትሪ ግብዓትነትም ተስማሚ እንዯሆኑ ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡ የእነዚህ የተሻሻለ ዝርያዎች ስም፣ 

ተስማሚ የከፌታ መጠን፣ ሇመዴረስ የሚያስፇሌጋቸው ቀናት፣ በአርሶ አዯሮች ማሳና በምርምር ጣቢያዎች 

የሚሰጡት የምርት መጠንና ላልች ዝርያዎቹን ሇመሇየት የሚረደ ባህሪያት በሠንጠረዥ 1 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ 
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ሠንጠረዥ 1፡- የተሻሻለ የዴንች ዝርያና መሇያ ባህሪያት 

የዝርያ 
ስም 

ተስማሚ ከፌታ 
ከባህር ወሇሌ 
በሊይ, ሜትር 

የዝናብ 
መጠን, ሚሜ 

ሇመዴረስ 
የሚወስዯው 
ጊዜ 

አማካይ 
የዯረቆት 
ይዘት 
መጠን, 
% 

አማካይ 
የስታርች 
ይዘት 
መጠን, 
%   

የንጥረ- ነገር 
ይዘት, ሚግ በኪግ 
ዯረቆት 

አማካይ ምርታማነት, 
ኩ/ሄ/ር 

አይረን ዚንክ በምርምር 
ማሳ 

በአርሶ 
አዯር ማሳ 

ቶሌቻ 1,600-3,000 750-1000 100-115 23.64 14.66 22.03 8.91 238 202 

ወጨጫ  1,600-3,000 750-1000 100-115 22.98 12.10 124.90 10.66 275 175 

ዴገመኝ 1,600-2,800 750-1000 100-110 - - - - 305-366 257 

ጃሇኔ >2, 400 750-1000 100-110 24.27 15.98 27.00 11.42 403 291 

መናገሻ 2,000-3,100 750-1000 - 17.65 9.75 53.79 20.21 270 - 

ዘንገና 2,000-2,800 1,000-1,500 105-110 21.80 12.79 19.93 10.78 300-350 225-250 

ጓሳ 2,200-3,200 800-925 110-115 26.30 15.99 22.14 7.59 244-330 220-250 

ጎረቤሊ 2,200-3,200 800-925 134-159 25.53 17.82 41.10 10.26 300-520 260-300 

ጌራ 1,700-2,700 980-1,398 - 21.95 15.86 100.38 13.68 259 - 

ማራቻሬ 1,700-2,700 980-1,398 120 22.95 13.97 17.13 11.06 333 284 

ሸንኮሊ 1,700-2,700 980-1,398 120 23.45 13.88 31.98 12.42 315 291 

ቡላ 1,700-2,700 700-800 120 23.07 13.73 - - 393 383 

ዘመን 1,700-2,000 700-800 76-101 - - - - 371.8 - 

በዲሳ 1,700-2,000 700-800 96-117 - - - - 405.9 - 

ጭሮ 1,600-2,000 700-800 75-110 - - - - 320-400 250-350 

ጋቢሳ 1,700-2,000 700-800 85-110 22.12 15.93 47.51 8.70 400 310 

ጫሊ 1,700-2,000 700-800 85-100 25.89 16.25 141.43 13.31 420 350 

ቁለምሳ 2,200-2,750 800-1,200 100-120 - - - - 280-310 200-250 

ሁንዳ 2,400-3,350 500-1,000 133 20.68 13.87 71.55 7.83 210-510 280-540 

አራርሳ 2,400-3,350 500-1,000 132 21.46 12.38 - - 206-424 375.7-502 

በሇጠ 1,600-2,800 750-1,000 110 25.55 17.10 24.63 7.07 471.9 281-338 

ዲንቻ 1,700-2,850 - 90 - - - - 320 - 

ጉዯኔ 1,600-2,800 750-1,000 120 24.89 15.93 - - 291.7 210 

ዲግም 1,600-2,800 750-1,000 110-115 24.19 17.04 79.96 8.10 338-472 244-460 

አተር አበባ 1,600-3,100 980-1,398 100 26.70 16.80 35.17 9.59 50-80 40-60 

 
ምንጭ: Tesfaye, A., et. al., 2012a.  
             Tesfaye, A., et. al., 2012b. 
       MoA, Crop variety register 2004-2005. 
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3. ሇማምረት መሟሊት የሚገባቸው ሁኔታዎች 
 

ከፌታ፡- ዴንች ከባህር ወሇሌ በሊይ እስከ 4ዏዏዏ ሜትር ሉመረት ይችሊሌ፡፡ ይሁን እንጂ ከ18ዏዏ-35ዏዏ ሜትር 

ከፌታ ሇተክለ እዴገትም ሆነ ምርታማነት ይበሌጥ ይስማማዋሌ፡፡ 

ሙቀት፡- ከ15-2ዏ ዱግሪ ሴንቲግሬዴ የሆነ የአፇር ሙቀት ሇዴንች ኮረት እዴገት ተስማሚ ሲሆን ከ21-29 

ዱግሪ ሴንቲግሬዴ የሆነ ሙቀት ግን ትናንሽ ኮረቶች እንዱመረት ያዯርጋሌ፡፡ ሙቀቱ ከ29 ዱግሪ ሴንቲግሬዴ 

ከበሇጠ ሰብለ ሙለበሙለ እንዲያኮርት ያዯርጋሌ፡፡ ሇሰብለ የመጀመሪያው እዴገት ዯረጃዎች 22 ዏC ሇኋሇኛው 

የእዴገት ዘመን ዯግሞ 18 ዏC ተስማሚ እንዯሆነ ዘገባዎች ያስረዲለ፡፡ 

የዝናብ መጠን፡- ዴንች የተስተካከሇ ስርጭት ያሇው ከ5ዏዏ-85ዏ ሚሉ ሜትር ዓመታዊ የዝናብ መጠን ባሇበት 

አካባቢ ጥሩ ምርት ይሰጣሌ፡፡ 

የአፇር አይነት፡- ዴንች ጨዋማና ኮምጣጣ አይሁን እንጂ በማንኛውም አፇር ሊይ ይበቅሊሌ፡፡ ሆኖም ግን አሽዋ 

ቀመስ (Sandy loam)፣ እና ከፌተኛ ብስባሽ ያሇው አፇር አይነት ይመረጣሌ፡፡ ውሃ የሚቋጥር አፇር ግን 

ሇዴንች አይስማማውም፡፡ ውሃ የሚያቁር/የሚቋጥር አፇር በኮረቱ ቆዲ ሊይ ያለትን የአየር ማስገቢያ ቀዲዲዎችን 

ይበሌጥ ስሇሚከፊፌታቸው ላልች የበሽታ አምጪ ተውሃሲያን በቀሊለ ወዯ ኮረቱ ዘሌቀው በመግባት ኮረቱ 

እንዱበሰብስ ያዯርጉታሌ፡፡ ስሇዚህ ዉሃ በሚተኛበት የአፇር አይነት ሊይ ከፌ ባሇና ውሃውን ሉያንጣፌፌ በሚችሌ 

መዯብ ሊይ መትከሌ ግዴ ይሊሌ፡፡ የአፇሩ ኮምጣጣነት (PH) ከ6-8 የሆነ አፇር ሇዴንች በጣም ተስማሚ ነው፡፡  

4. የማሳ ዝግጅት 

 
ዴንች ከ40-50 ሳንቲ ሜትር የበሇጠ ወዯ መሬት ውስጥ ጠሌቆ ሉያዴግ የሚችሌ ሣይሆን በሊይኛው የአፇር 

ክፌሌ ተዘረጋግቶ የሚቀሩ ቀጫጭን ስሮች ያለት ሰብሌ ነው፡፡ ስሇሆነም ሰብለ ጥሩ እዴገት እንዱኖረውና 

የተሻሇ የኮረት ቁጥርና የውፌረት መጠን እንዱያፇራ የሚያስችለትን የአፇር ውስጥ ንጥረ-ነገሮችንም ሆነ ውሃ 

በተፇሇገው መጠን ሇማግኘት እንዱችሌ ሇዴንች ማምረቻነት የተመረጠን ማሳ/መሬት ከ3-4 ጊዜ ዯጋግሞ በማረስ 

ከአረም ማፅዲትና የስሩን እዴገት ሉያግደና የኮረቱንም የብቅሇት ጊዜ ሉያዘገዩ የሚችለ ጓልችን ከስክሶ ማሇስሇስ 

ያስፇሌጋሌ፡፡ ከዚህም የተነሳ የዴንች ማሳ ዝግጅት አፇሩ በጣም ሳይዯርቅ ወይም በጣም ሳይረጥብ መጠናቀቅ 

አሇበት፡፡ የመጀመሪያው እርሻ በጋው ገፌቶ የአፇሩ እርጥበት ሳይጠፊ ሉከናወን ይገባሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 

መሬቱ ከ25-30 ሳንቲ ሜትር (ሳ.ሜ) ዴረስ  

 

መታረስ አሇበት፡፡ በቂ እርጥበት ያሇውና በተገቢው መጠን ሇስሌሶ የተዘጋጀ የዴንች ማሳ ኮረቱ በአጭር ጊዜ 

ውስጥ የተፊጠነ የቡቃያ እዴገትና የተስተካከሇ ብቅሇት እንዱኖረው ይረዲሌ፡፡ 
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ምስሌ 1  የዴንች ተክሌ የተሇያዩ ክፌልች  

5. የዘር ወቅትና መጠን 

 
የዘር ወቅት ሲታሰብ ዝርያውና የዘሩ ዓይነት የመጨረሻውን የምርት መጠንና ጥራት ስሇሚወስን ከፌተኛ 

ጥንቃቄ ሉዯረግ ያስፇሌጋሌ፡፡ ስሇሆነም በዘር ወቅት በሽታን የሚቋቋም፣ ከፌተኛ ምርትን የሚሰጥና 

ከአካባቢያችን ጋር የሚሊመዴ ዝርያንና ከበሽታም የፀዲ ዘርን መጠቀም ጠቀሜታው ታሊቅ ነው፡፡ ስሇሆነም 

በተሇይ የበሽታ ችግር ካሇባቸው አካባቢዎች የተመረተ ዘርንና ምንነታቸው ያሌታወቁ የዘር ምንጮችን መጠቀም 

በሽታን ወዯ ጤናማ አካባቢዎች ስሇሚያሰራጭ ጥንቃቄ ሉዯረግበት ይገባሌ፡፡ 

 

ትክክሇኛ የዘር ዴንች ማሇት ያሌሞተና ሙለ የመብቀሌ ችልታ ያሇው፣ የዘር መጠኑ ከ45-55 ሚሉ ሜትር 

ዉፌረትና 40-50 ግራም ክብዯት ያሇው ኮረት ሆኖ በቀሊለ የማይሰበር ጠንካራና አረንጓዳ አጫጭር ጉንቁልች 

ያለት ሉሆን ይገባሌ፡፡ አንዴ የዴንች ዘር እንዯዚህ ሇተከሊ ተስማሚ ዯረጃ ከመዴረሱ በፉት በተሇያዩ 

የፉዚዮልጂካሌ ሂዯቶች ውስጥ ያሌፊሌ፡፡ እነዚህም የእረፌት ጊዜ፣ አፒካሌ ድሚናንስ፤ መሌቲኘሌ እስኘራውትና 

ሴኒሉቲ ዯረጃዎች ናቸው፡፡ 

አበባ 

ፍሬ 

የድንች ተክልና አካል ክፍሎች 

ቅጥያ ግንድ 

አዲስ ኮረት 

እናት ዘር 

የአበባ ክፍል 

ነጠላ ቅጠል 

እናት ግንድ 

ጅር 

ሥር 

ቅጠል 
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በእረፌት ጊዜ ዴንቹ ከማሳ ሊይ ከተሰበሰበበት ጊዜ አንስቶ እንዯዝርያዎቹ አይነት፣ ሰብለ ያዯገበት ሁኔታ፣ 

የማከማቻው መጋዘን ሙቀት፣ የኮረቱ ጉዲትና በሰብሌ ስብሰባ ወቅት የኮረቱ እዴሜ ከአንዴ ወር እስከ 3 ወራት 

ጊዜ ይቆያሌ፡፡ በዚህ ጊዜ ዴንቹ ሇማጏንቆሌ ምቹ በሆነበት ሁኔታ ቢቀመጥ እንኳን፣ ማሇትም በጨሇማ ስፌራ 

ሙቀቱ ከ15-20 ዱግሪ ሴንቲ ግሬዴና የአየሩ እርጥበት ዯግሞ ወዯ 90% የሆነ ሁኔታ፣ ምንም አይነት የሚሇካ 

የጉንቁሌ እዴገት አይከሰትም፡፡ ስሇሆነም ይህ የእረፌት ቆይታ ጊዜ መጠን የተከሊ ቀንን ይወስናሌ፡፡ በእንቅሌፌ 

ሊይ ያሇ የዴንች ኮረትን መትከሌ ሰብለ ነጠሊ ግንዴ እንዱኖረው አሉያም ኮረቱ እንዱፇረካከስ ስሇሚያዯርግ 

ከፌተኛ ጥንቃቄ ሉዯረግ ይገባሌ፡፡ 

 

አፒካሌ ድሚናንስ/የአናት አይን ጉንቁል የበላይነት ደረጃ- የእረፌት ማሇቂያ ጊዜን ተከትል ኮረቱ ከአናቱ ሊይ 

ማጏንቆሌ ይጀምራሌ፡፡ ብዙውን ጊዜ ይህ የአናቱ አይን ማጏንቆሌ የአፒካሌ ድሚናንስ ጅማሬን አመሊካች ነው፡፡ 

አናቱ ሊይ ብቻ ያቆነቆሇ ኮረትን ሇዘር መጠቀም ነጠሊ ግንዴ ያሊቸው ተክልችን ስሇሚሰጥ ምርቱን በከፌተኛ 

ዯረጃ ይቀንሳሌ፡፡ ስሇሆነም የተሻሇ የጉንቁሌ ቁጥር ሇማግኘት ይህንን አናቱ ሊይ ቅዴሚያ የሚበቅሇውን በቆሌት 

መስበርና የማከማቻ ቦታ አያያዝን ማስተካከሌ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 

መሌቲኘሌ እስኘራውት/የበርካታ ጉንቁልች ማውጫ ዯረጃ፡- ይህ ከኮረቱ በርካታ አይኖች ሊይ በቆሌቶች 

የሚወጡበት ሁኔታን ይመሇከታሌ፡፡ በአጠቃሊዩ ይህ ዯረጃ ትክክሇኛና በርካታ የግንዴ ቁጥር በመስጠት ከፌተኛ 

ምርት ሇመሰብሰብ የሚረዲ ነው፡፡ 

 

ሴኒሉቲ/የእርጅና ደረጃ- ይህ ዯረጃ ብዙ ቅርንጫፍችን፣ ረጃጅምና ጠንካራ ያሌሆኑ ፀጉራማ ጉንቁሌና ትናንሽ 

ኮረቶችን በኮረቱ ጉንቁሌ አናት ሊይ የሚያፇራበት ጊዜ ነው፡፡ በዚህ ዯረጃ ያሇ ኮረት ጥሩ ምርት የሚሰጥ ተክሌን 

ሇማብቀሌ የማይችሌበት ዯረጃ ነው፡፡ ስሇሆነም በዚህ ዯረጃ ሊይ የሚገኝ ኮረትንም ሇዘር መጠቀም በምርት ሊይ 

ጉሌህ የሆነ ተፅእኖ አሇው፡፡  

 
 

                          
 

           
 

         

የእረፍት ጊዜ 
ደረጃ 

 

አንድ ጉንቁል 
ደረጃ 

 

በርካታ ጉንቁል 
ደረጃ 

 

ያረጀ ዘር 
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ምስሌ 2 የዴንች ዘር የተሇያዩ የውስጣዊ የህይወት ዑዯት ሂዯቶች 

የዘር ወቅት እንዯየአካባቢው የአየር ንብረት፣ የአፇር ዓይነትና ዝናብ አጀማመር ይሇያያሌ፡፡ በሽታን የማይቋቋሙ 

የአካባቢ ዝርያዎች የዝናቡን አጀማመር ተከትል የአፇሩ እርጥበት በቂ ከሆነ ቀዴመው ቢዘሩ ሇበሽታው ጅማሬና 

መስፊፊት ምቹ የሆነ የሙቀትና የአየር ውስጥ እርጥበት ከመከሰቱ በፉት ሰብለ ጊዜውን እንዱሻማና ከበሽታው 

እንዱያመሌጥ ይረዲዋሌ፡፡ የተሻሻለና በሽታውን የሚቋቋሙ ዝርያዎችን ከሰኔ መጀመሪያ እስከ ሰኔ የመጨረሻው 

ሣምንት ዴረስ መዝራት የተሻሇ ምርትን ሇማግኘት እንዯሚረዲ ከተሇያዩ የምርምር ማዕከሊት የተገኙ የምርምር 

ውጤቶች ያረጋግጣለ፡፡ ከሊይ የተዘረዘሩት የዘር እዴሜ ዯረጃዎች በተከሊ ወቅት ሊይ ብቻ ሳይሆን በምርምር 

ማዕከሊት የዝርያ ምርጫ ሊይም፣ ሁሇትና ሶስት ጊዜ የማምረት እዴለ ሊሊቸው አካባቢ፣ ከፌተኛ ተፅእኖ 

ስሊሊቸው ሌናመርተው የምንፇሌገውን ዝርያ በምንመርጥበት ጊዜም ሆነ በተከሊ ወቅት ትኩረት ሉሰጠው 

ይገባሌ፡፡ 

 

በተጨማሪም ምንም እንኳን ዴንች የዯጋ አካባቢ ሰብሌ ቢሆንም ውርጭን የመቋቋም ችልታው ዝቅተኛ ስሇሆነ 

የመስኖ ዴንችን ሇማሌማት በምናቅዴበት ጊዜ ውርጭ የላሇባቸውን ወራቶች ሇይቶ ማከናወን ያስፇሌጋሌ፡፡ ዴንች 

በቡቃያነቱ በተሇይም ዯግሞ በመጀመሪያዎቹ አምስትና  

 

 

ስዴስት ሣምንታት ጊዜ በሚከሰት የእርጥበት እጥረት ክፈኛ ስሇሚጏዲ በቂ እርጥበትን ሉያገኝ በሚችሌበት ጊዜ 

እንዱተከሌ ይመከራሌ፡፡ የበሌግ ዴንችንም የዘር ወቅት በተመሇከተ የዝናቡን አጀማመርና ስርጭት ተከትል 

ማከናወን ያስፇሌጋሌ፡፡ በቂ የአፇር እርጥበትና ቀጣይነት ያሇው የዝናብም ሆነ የመስኖ ውሃ አቅርቦት ሇከፌተኛ 

ምርትና ወጥነት ያሇው ምርት ወሳኝ ነው፡፡   

 

የመትከያ ርቀት- የመትከያ ርቀትን በተመሇከተ ሇምግብነት የሚውሌ ዴንችን 75 ሳ.ሜ. በመስመር መካከሌና 30 

ሳ.ሜ. በመስመር ሊይ በተጣለ ዴንቾች መካከሌ እንዱሁም ሇዘር የሚውሌ ዴንችን ሇማምረት 60 ሳ.ሜ. በ30 

ሳ.ሜ እና 75 ሳ.ሜ. በ25 ሳ.ሜ የመስመርና የተክልች መካከሌ ርቀትን መጠቀም የተሻሇ ምርትን ሇማግኘት 

እንዯሚረዲ ተረጋግጧሌ፡፡ በዚህም መሰረት ከ20-22 ኩንታሌ ዘር ሇሄ/ር ያስፇሌጋሌ፡፡ ጅራቸው ረጃጅምና የተክለ 

እዴገት ባህሪም በከፉሌ ሇሚጋዯሙ እንዯ ዘንገና ሊለ የዴንች ዝርያዎች 80 ሳ.ሜ. በመስመሮች መካከሌ እና 30 

ሳ.ሜ. በመስመር ውስጥ ባለ ዴንቾች መካከሌ ያሇ የመትከያ ርቀትን መጠቀም የተሻሇ ምርትን ከመስጠቱም 

ባሻገር የኩትኳቶና ላልች የሰብሌ እንክብካቤ ተግባራት ሇማከናወን ምቹ ሁኔታን እንዯሚፇጥር ስሇተረጋገጠ 

ጥቅም ሊይ እንዱውለ ተመክሯሌ፡፡  
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እዚህ ሊይ አንደ ሉዘነጋ የማይገባው ጉዲይ የዘር ዴንችና የምግብ ዴንች ማምረቻ አካባቢዎችን በአግባቡ 

የመሇየት ጉዲይ ነው፡፡ በዚህም መሠረት ሇምግብነት የሚውሌ ዴንችን በማንኛውም ምርት ሇመሰብሰብ 

በሚቻሌበት ቦታ ሊይ ማምረት ሲቻሌ ሇዘር የሚውሌ ዴንች በከፌተኛና ቀዝቃዛ ቦታዎች ሉመረት ይገባሌ፡፡ 

እንዯነዚህ ያለ አካባቢዎች ሇበሽታ አስተሊሊፉ ተባዮች መራቢያነት ምቹ ስሊሌሆኑ ንፁህ የሆነና ሇዘር አገሌግልት 

መዋሌ የሚችሌ ዯረጃውን የጠበቀ የዴንች ዘርን ሇማምረት ተስማሚ ቀጠናዎች ናቸው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ሇዘር 

የሚሆን ዴንች የሚመረትበት ማሳ ውስጥ የሚበቅለ ቅሌቅሌ ዝርያዎችንና የበሽታ ምሌክት የታየባቸውን 

ተክልች እየተከታተለ ሇመሇየት አስቸጋሪ የሚሆኑበት የእዴገት ዯረጃ ሊይ ከመዴረሳቸው በፉት ነቅል ማስወገዴ 

ወጥና ዯረጃውን የጠበቀ ዘርን ሇማምረት ይረዲሌ፡፡ 

 

6. የዘር ድንች ብዜት መርህ (Principles of Growing seed potatoes) 

 
የዴንች ዘር ብዜት ዋነኛ አሊማ ጥራቱን የጠበቀ ዘር፣ ማሇትም ዝቅተኛ የበሽታ መጠን ትክክሇኛ የውስጣዊ 

ዯረጃና የዘር መጠን፣ በተመጣጣኝ ዋጋ በትክክሇኛው የዘር ወቅት ሇተጠቃሚው ማቅረብ ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

7. ተመራጭ የዘር ማምረቻ ቀጣና 
 

ብዙ ሀገራት የተመረተውን ዝርያ ዘር ንፅህና እና የበሽታ ስርጭትን ሇመቆጣጠር ይረዲ ዘንዴ የዘር ቀጣናቸውንና 

የዘር ማምረቻ ወቅታቸውን ወስነው የዴንች ዘር ብዜትን ያካሂዲለ:: ሇምሳላ እንግሉዞች በሰሜን አየርሊንዴ፣

እስኮት ላንድ እና ሰሜን ኢንግሊንዴ ግዛቶች ያሇውን ቀዝቃዛማ፣ ነፊሻማና በተነፃፃሪነት ቫይረስ አስተሊሊፉ 

የሆነችው ኤፉዴ ተባይ የማትኖርበትን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም ዝቅተኛ የቫይረስ መጠን ያሇውን የዴንች ዘር 

ያመርታለ:: በተቃራኒው እንዱህ አይነት ምቹ የሆነ አካባቢና ሁኔታ የላሊት ኒዘርሊንዴ የዘሩን የቫይረስ በሽታ 

ይዘት መጠን ሇመቀነስ ይቻሌ ዘንዴ ሰብለ ከመዯረሱና ሇበሽታ አሰተሊፉዋ ተባይ ምቹ የሆነው ወቅት ከመግባቱ 

በፉት የሰብለን ግንዴ ከመሬት ዴረስ ቆርጠው ያስወግደታሌ:: ከዚህ አንፃር በአገራችን ከአመት አመት እጅግ 

እየበዛና የዴንች ኢንደስትሪውን ስጋት ሊይ እየዲረገ ያሇውን የበሽታ ስርጭት ሇመግታት ተመሳሳይ የዘር 

ማምረቻ ቀጣናዎችንና የማምረቻ ወቅትን መወሰን አስፇሊጊ ነው:: በዚህም መሰረት ከተስማሚ የሙቀት፣የአፈር 

አይነትና ኮምጣጣነት በተጨማሪ ከፍታቸው ከባህር ወሇል ከ2500 ሜትር በላይ የሆኑ ቀዝቃዛና ነፊሻማ 

አካባቢዎችን በዘር አምራች ቀጣናነት ሇይቶ ከምግብ ዴንች አምራቾች በተገሇሇ ሁኔታ በኩታ ገጠም የተዯራጁ 

አርሶ አዯሮች የዘር መንዯርን (Seed producers village) ፇጥሮ የመስራት ተግባርን እንዯ ሀገር ትኩረት 

ሰጥቶት እንዱሰራ እንመክራሇን:: በዚህም መንገድ የቫይረስ አስተላላፊ የሆነችውን ተባይ ቁጥርንና ከዚህም 

ጋር ተያይዞ ዝቅተኛ በቫይረስ የተበከሇ ንፁህ የዘር አቅርቦትን በማጎልበት የአገሪቱን የድንች ኢንዱስትሪ 

ወደ ላቀ ምርታማነት ማሸጋገር ይቻላል::    
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በዴንች ዘር ማምረት ሂዯት ትኩረት ሉሰጣቸው የሚገቡ ጉዲዮች 

የዘሩ ጤንነት- የቫይረስ በሽታዎች የጤነኛ ዘር ብዜት ተግባራት ዋና ስጋት ናቸው፡፡ የአካባቢው የአየር ሁኔታ 

የዘሩን ጤንነት ሇመጠበቅ ወሳኝ ሚና አሇው፡፡ ስሇሆነም ምቹ የዘርማባዣ አካባቢዎችን መምረጥ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

ይህንን ሇመወሰን ከፌተኛ የጥራት ዯረጃ ያሇውን ዘር በቫይረስ መበከሌና ዘሩን ከአመት አመት ዯጋግሞ 

መዝራትና በየአመቱ የሚፇጠረውን የምርት ቅነሳ መጠን መገምገም ጠቃሚ ነው፡፡ በዚህም ሂዯት ዝቅተኛ 

የምርት ቅነሳ የሚታይባቸውን አካባቢዎች ሇዘር ብዜት መምረጥ ያስፇሌጋሌ፡፡ አፉድች ዋነኛ የቫይረስ በሽታ 

አስተሊሊፉዎች በመሆናቸው ሌንቆጣጠራቸው ይገባሌ፡፡ ከፌተኛ የኤፉዴ ተባይ ያሇባቸው አካባቢዎችን ሇዘር 

ማባዣነት አሇመምረጥ ይመከራሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በቫይረሱ የተጠቁ ተክልችን በጊዜ ማስወገዴ የበሽታውን 

ስርጭት ሇመግታት ይረዲሌ፡፡ ወጥነት ያሊቸው ተመሣሣይ የዘር መጠኖችን መዝራት በሽተኛ ተክሌን ከጤነኛው 

ሇመሇየት ምቹ ሁኔታን ይፇጥራሌ፡፡ 

ከዚህ ውጪ አፇር ወሇዴ በሽታዎች ሇምሣላም፡- እንዯ ዴንች አጠውሌግ የመሳሰለት በቀሊለ በተበከለ ዘሮች 

አማካኝነት ስሇሚሰራጩ በበሽታው የተበከለ አካባቢዎችን ሇዘር ማባዣነት አሇመምረጥ ይመከራሌ፡፡ 

የአካባቢው የሰብሌ ጊዜ ርዝመት- አጭር የሰብሌ ወቅት ያሇባቸው አካባቢዎች የቫይረስ በሽታ ስርጭትን 

ሇመግታታ ይረዲለ፡፡ የሰብለን እዴገት በመቆጣጠርና ግንደን ሰብለ ከመብሰለ በፉት መግዯሌ የሰብለን እዴገት 

ወቅት መቆጣጠር ይቻሊሌ፡፡ ጥሩ አገንቁል የቆየ ዘርን፣ ከፌተኛ የግንዴ ቁጥርና የተመጠነ የናይትሮጂን 

መጠንንም መጠቀም የሰብለን እዴሜ ሇማሳጠር ይረዲለ፡፡ 

የዘሩ ፉዚዎልጂካሌ ሁኔታ - ይህ የሰብለን የመዴረሻ ወቅት የመወሰን ችልታ አሇው፡፡ ዘር አምራቾችም ሆኑ 

በአጭር ወቅት የምግብ ዴንችን ሇማምረት የሚፇሌጉ አርሶ አዯሮች ጥሩ ያጎነቆሇና እዴሜው የገፊ ዘርን 

መጠቀም ያዘወትራለ፡፡ ይሁን እንጂ በጣም ያረጀ ዘር ውጤታማ ግንድችን ስሇማያወጣ መጠቀሙ አይመከርም፡፡  

የብዜት መጠን- ይህ በዘር ብዜት ስራ ሊይ ወሳኝ ጉዲይ ሲሆን በሜትር እስኩዌር ሊይ ባሇ የግንዴ ቁጥር 

ይወሰናሌ፡፡ ከፌተኛ የመባዛት መጠን አነስተኛ የግንዴ ቁጥር ጋር ቀጥተኛ ተዛምድ አሇው፡፡ በዚህ ወቅት 

በግንድች መካከሌ የሚኖረው ሽሚያ አነስተኛ ሆኖ የሚመረተው ኮረት ትሌሌቅ ይሆናሌ፡፡ ስሇዚህ ከፌተኛ 

የብዜት መጠን ከኮረት ቁጥር ጋር አይገናኝም፡፡ በመስራች ዘር ብዜት ወቅት አነስተኛ የግንዴ ቁጥርን መጠቀም 

የምርት ቅነሳን ሇመቆጣጠር ይረዲሌ፡፡ የተመሰከረሇት ዘር በሚባዛበት ወቅት የኮረቱ መጠን ወሳኝ ስሇሆነ የግንደ 

ቁጥር ከመጀመሪያው የበሇጠ እንዱሆን ይመከራሌ፡፡ 

የዘር ዋጋ- የምግብ ዴንች አምራቾች የሚሸምቱቱ ምርት ሉሰጡ የሚችለ ጏንቁልችን ወይንም በኪል ግራም 

ዘር ሊይ የሚገኝ የግንዴ ቁጥር ነው፡፡ በኪል ግራም ዘር ሊይ ያሇ የጉንቁሌ ቁጥር የዘር ዋጋን ይወስናሌ፡፡ የዘሩ 

ምርታማነት ከዘር መጠኑ በተጨማሪ በዘሩ የዘር ወሇዴ በሽታ ብክሇት መጠን ይወሰናሌ፡፡ 
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የጥራት ዯረጃዎች- ዋናው የዘር ብዜት ኘሮግራም አሊማ አርሶ አዯሩ ከሚጠቀምበት ዘር በጣም የሊቀ ዘርን 

ማምረትና ሇተጠቃሚው ማቅረብ ነው፡፡ የዘሩ ጤንነትና የኮረት መጠን ከዘር ብዜት ኘሮግራሙ የጥራት 

ዯረጃዎች ጋር የሚጣጣም መሆን ይኖርበታሌ፡፡  

8. የአዘራር ስሌት 
 

ማሳው በአግባቡ ተዘጋጅቶ ከተጠናቀቀና በቂ እርጥበት ያሇበት ሁኔታ ከተመቻቸ ቅዴሚያ ዴንቹ የሚጣሌበትን 

መስመር በበሬ ሳይዛነፌ በየሶሶት ዴግር ሌዩነት ማውጣት፣ ማዲበሪያውን ማሇትም ዲፑን በስሱ በመስመር ሊይ 

በእኩሌ መጠን መዝራትና በመስመሩ ማሇቂያ ሊይ ማዲበሪያውና ኮረቱ እንዲይነካካ አፇር በስሱ ማሌበስ፡፡ ከዚያም 

በመስመር ሊይ የሚጣለ ዴንቾችን የርቀት መጠንን በመጠበቅ ጉንቁለ ያሇበትን ክፌሌ ወዯ ሊይ አዴርጎ መጣሌና 

በመጨረሻም ዘሩ በዝናብ እጥበት ምክንያት ሇፀሃይና ተባይ እንዲይጋሇጥ ከ1ዏ-15 ሳ.ሜ. በሚዯርስ ጥሌቀት 

ሉቀበር/ አፇር ሉሇብስ ይገባሌ፡፡ 

 

 ምስሌ 3 የዘር ዴንችን በመትከያ መስመሩ ሊይ ርቀቱን በጠበቀ መንገዴ የመጣሌ ዘዳ   

9. የማዲበሪያ ዓይነት፣ መጠንና አጠቃቀም 

 
ዴንች በከፌተኛ ዯረጃ የአፇር ንጥረ-ነገር የሚወስዴ ሰብሌ ነው፡፡ ሰብለ የተስተካከሇ እዴገት እንዱኖረው 

የተመጣጠነ የአፇር ንጥረ-ነገሮችን ሉያገኝ ያስፇሌጋሌ፡፡ ሇዴንች እዴገትም ሆነ ከፌተኛ ምርት የሚያስፇሌጉት 

ንጥረ-ነገሮች በሁሇት አይነት የተከፇለ ናቸው፡፡ ይህ ክፌፌሌ ሇሰብለ በሚያስፇሌጉት የንጥረ-ነገር መጠን ሊይ 

የተመሰረተ ሲሆን ማክሮና (በብዙ መጠን) ማይክሮ (በአነስተኛ  መጠን) ተብሇው ይከፇሊለ፡፡ በዋናነት በብዙ 

መጠን ከሚያስፇሌጉት ንጥረ-ነገሮች ውስጥ ናይትሮጂንና ፍስፇረስ ተጠቃሾች ናቸው፡፡ 
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የናይትሮጂን ንጥረ-ነገር የኘሮቲን ዋነኛ ክፌሌ ሲሆን የቅጠለ አረንጓዳማ ክፌሌ (Chlorophyll) እና የኒውክሉክ 

አሲዴስም ክፌሌ ነው፡፡ ስሇዚህ ሇተስተካከሇና ጤናማ የዴንች ተክሌ እዴገት በተሇይም ዯግሞ በመጀመሪያው 

የእዴሜ ወቅት የናይትሮጂን ንጥረ-ነገር በበቂ መጠን አቅርቦት ወሳኝ ጉዲይ ነው፡፡ ይህ ከኮረቱ ቁጥርና መጠን 

ጋር ቀጥተኛ ተዛምድ ስሊሇው ሇጥሩ የቅጠሌ እዴገት ጠቃሚ ነው፡፡ ስሇሆነም በተከሊ ወቅት፣ በማኩረት ጅማሬና 

(በበቀሇ ከ2-4 ሳምንት ጊዜ ውስጥ) በመወፇሪያው ወቅት (በአበባ ወቅት) ከፊፌል ማዴረግ የንጥረ-ነገሩን በውሃ 

መስረግ ከመከሊከለም በተጨማሪ ሇተሻሇ የቅጠሌ እዴገትና ምርት ወሳኝ ወቅት ናቸው፡፡  

የናይትሮጂን እጥረት - የዚህ ንጥረነገር እጥረት ምሌክቶች ቀሇም አሌባነት፣ ዘገምተኛ እዴገትና ቀጥ ብሇው 

የገረጡ/ቢጫ የሆኑ ቅጠልች ናቸው፡፡ ናይትሮጂን በባህሪው ተንቀሳቃሽ ንጥረነገር ስሇሆነ የታችኞቹ ቅጠልች 

በጣም ተጎጂ ሆነው ይታያለ፡፡ 

 

 

የናይትሮጂን እጥረት 

በሰብለ ቅጠሌ ሊይ  
የሚያሳየው ምሌክት 

 

 

ፍስፇረስ ሇተክለ ውስጣዊ የህይወት ኡዯት በጣም ወሳኝ ንጥረ-ነገር ነው፡፡ ይህ ንጥረ ነገር ሇስሩ እዴገት፣ 

ሇማኩረትና ዘር ማዘርዘር በጣም አስፇሊጊ ነው፡፡ የፍስፇረስ ንጥረ-ነገር የኮረት ቁጥርን በከፌተኛ ዯረጃ የመወሰን 

ችልታ ስሊሇው በተገቢው መጠን ሉሰጥ ያስፇሌጋሌ፡፡ በመጀመሪያው የተክለ የእዴገት ጊዜ የሚገጥም የፍስፇረስ 

እጥረት የተክለን አዲጊ ክፌሌ እዴገት ስሇሚጏትተው ተክለ ቀጫጫ ሾጣጣና ግትር ይሆናሌ፡፡ ቅጠልቹም ወዯ 

ሊይ የተጠቀሇለና በዯንብ ያሌተዘረጉ ይሆናለ፡፡ የታችኞቹ ቅጠልች ሲረግፈ የተክለ መዴረሻ ወቅትም እንዱሁ 

ይራዘማሌ፡፡ የስርና የጅሩ እዴገትም እንዱሁ ዘገምተኛ ይሆናሌ፡፡ በኮረቱ ስጋ ሊይም ቡናማ ዝገት መሳይ 

ነጠብጣቦች ተሰራጭተውበት ይታያሌ፡፡  

የተሻሇ የምርት መጠንና ጥራትን ሇማግኘት ማዲበሪያን እንዯ አፇሩ ዓይነትና የአካባቢው የአየር ንብረት ሁኔታ 

መጠቀም ያስፇሌጋሌ፡፡ በአዳት ግብርና ምርምር ማዕከሌ አማካኝነት በይሌማና ዳንሳ፣ በእንጅባራና በዯቡቡ 

ጏንዯር ከተካሄዯው የማዲበሪያ መጠን ጥናት በሄክታር 81 ኪል ግራም /ኪ.ግ/ ናይትሮጅንና 68 ኪ.ግ ፍስፍረስ 

በንጥረ- ነገር ዯረጃ /15ዏ ኪ.ግ ዲኘና 176 ኪ.ግ ዩሪያ/ ሇዯቡቡ ጏንዯር አካባቢ አዋጭ መጠን መሆኑ 

ተረጋግጧሌ፡፡ በጏዛምንና በዯባይ ጥሊት ግን አካባቢ የተካሄዯ የማዲበሪያ መጠን ጥናትም እንዱሁ 81 ኪል 
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ግራም /ኪ.ግ/ ናይትሮጅንና 69 ኪ.ግ ፍስፍረስ አዋጪ መጠን መሆኑ ተረጋጋጧሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 

የናይትሮጅን መጠን በዴንች ዯረቆት ይዘትና ምርታማነት ሊይ ያሇውን ተፅእኖ ሇማየት በአዳትና በሜጫ በመስኖ  

ወቅት በተዯረገ ጥናትም እንዱሁ 81 ኪል ግራም ናይትሮጅንና 68 ኪል ግራም ፍስፇረስ አዋጪ መሆኑ 

ተረጋግጧሌ፡፡ ከእነዚህም ዋና ዋና እና በሰብለ ከፌተኛ መጠን ከሚፇሇጉ የማዲበሪያ አይነቶች በተጨማሪ የአፇር 

ውስጥ ፖታሽየም መጠንና የፖታሽዬም ማዲበሪያ ፌሊጏትን ሇመወሰን በአዳት፣ ፊርጣና ባንጃ ወረዲዎች 

የተሇያዩ የአፇር ዓይነቶች ሊይ ከተካሄዯው ጥናት የፖታሽዬም ማዲበሪያ በዴንች ምርት ጭማሪ ምንም 

አስተዋፅኦ የላሇው ሲሆን፣ ነገር ግን በባንጃ ወረዲ የዴንችን ምርት በጥቂቱም ቢሆን መጨመሩ የተረጋገጠ 

ሲሆን በሁለም አካባቢዎች የዴንች ኮረቱን ግን ሇብዙ ጊዜ ሇማቆየት እንዯሚረዲ ተረጋጋጧሌ፡፡ በሆሇታ ግብርና 

ምርምር ማዕከሌ ከተካሄዯ የማዲበሪያ መጠን ጥናት 195 ኪ.ግ ዲኘና 165 ኪ.ግ ዩሪያ በሄክታር ከፌተኛ ምርት 

እንዯሚሰጥ ሲረጋገጥ በአሇማያ ዩኒቨርስቲ የተዯረገ ተመሳሳይ ጥናት 1ዏዏ ኪ.ግ ዲኘና 15ዏ ኪ.ግ ዩሪያ በሄክታር 

ከፌተኛ ምርት እንዯሚሰጥ ተረጋግጧሌ፡፡ በተመሳሳይ በዯብረ ብርሃን የተካሄዯ የማዲበሪያ መጠንን የመወሰን 

ጥናት 15ዏ ኪል ግራም ዲኘና 21ዏ ኪል ግራም ዩሪያን ሇሄክታር መጠቀም ጥሩ ምርት እንዯሚያስገኝ 

ታውቋሌ፡፡ በባኮ  የተካሄዯ ጥናት ዯግሞ ከ5ዏ-6ዏ ኪ.ግ. ዩሪያና ከ1ዏዏ-15ዏ ኪ.ግ ዲኘ በሄክታር ሇምዕራብ 

ኦሮሚያ መጠቀም የተሻሇ መሆኑ ተመክሯሌ፡፡  

በአዳት ግብርና ምርምር ማዕከሌ በቆጋ መስኖ አውታር በተዯረገ ጥናት 290-350 ኪግ ዩሪያ እንዱሁም 150 

ኪግ ዲፕ በተከሊ ወቅት መጨመር ከፌተኛ ምርት እንዯሚሰጥ ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇዚህም ሇቆጋና ተመሳሳይ የአየር 

ንብረትና የአፇር አይነት ሊሊቸው በመስኖ ዴንች ሇሚያመርቱ አካባቢዎች ከፌተኛ የዴንች ምርት ሇማምረት 

የተሻሇ የማዲበሪያ መጠን ከመሆኑም በሊይ ኢኮኖሚያዊ አዋጭነቱም ተረጋግጧሌ፡፡  

አጠቃቀሙን በተመሇከተ ጠቅሊሊው የፍስፇረስ መጠን በዘር ወቅት አንዴ ጊዜ ሲዯረግ ዩሪያው ግን በዝናብ ወቅት 

በእርጥበት ብዛት ወዯ መሬት ውስጥ ሰርጏ ስሇሚጠፊና በሙቀት ዯግሞ በትነት ወዯ አየር ስሇሚሄዴ እኩሌ 

ሶስት ቦታ ተከፌል ሲሶው በዘር ወቅት ሁሇተኛው ሲሶ በበቀሇ በሁሇተኛ ሳምንትና ቀሪው ሶሶተኛው ሲሶ በአበባ 

ወቅት ከአረምና ኩትኳቶ ስራ ጋር እንዱጨመር ይመከራሌ፡፡ ይህ ማዲበሪያ 

የአፇሩ እርጥበት ማዲበሪያውን ሇሟሟት በቂ በሆነበት ጊዜ እንዱከናወን ይመከራሌ፡፡ 

እነዚህ ሶስት ጊዜያት ከሰብለ እዴገትና ማኩረቱ ጋርና የሰብለ  የንጥረነገር 

ፌሊጏት መጠን ጋር የተገናዘበ ነው፡፡ የዚህ ንጥረ ነገር እጥረት ምሌክት ከዚህ 

በታች የተመሇከተውን ቅጠሌ እዴገት፣ ቅርጽና ቀሇም አሇው፡፡ 

 

የፍስፇረስ እጥረትበሰብለ ቅጠሌ ሊይ  
የሚያሳየው ምሌክት 
 



 

 

 

17 
 

 

 
 

10. የመስኖ ውሃ ማጠጫ ጊዜ 
 

በአዳትና መራዊ አካባቢ በዴንች ሰብሌ ሊይ የተዯረገው የመስኖ ዴግግሞሽ ጥናት በመስኖ የሚመረት ዴንችን 

በየሰባት ቀን ሌዩነት ውሃ ማጠጣት የተሻሇ ውጤት እንዯሚሰጥ ተረጋግጧሌ፡፡ ከዚህም የተነሳ የመስኖ ወቅት 

ዴንችን በየሰባት ቀኑ ማጠጣት ይመከራሌ፡፡   

የሰብሌ ፌርርቅ-  የሰብሌ ፌርርቅ በአፇር ውስጥ ያለትን አሌሚ ንጥረ-ነገሮች አቅርቦት ሇማሻሻሌና የሰብለን 

አረም፣ በሽታንና ነፌሳት ተባይ ጥቃትን ሇመቆጣጠር ይጠቅማሌ፡፡ በመሆኑም የዴንች ቤተሰብ ሰብልችን 

ማሇትም ቲማቲም፣ በርበሬና የመሳሰለትን ዴንችን ቀዴመውም ሆነ ተከትሇው መዘራት የሇባቸውም፡፡ ይህ 

ተባዬች፣ በሽታዎችና ኔማቶድች እንዲይከማቹ ይረዲሌ፡፡ በተቃራኒው ሽንኩርትን፣ ቅጠሊ ቅጠሌንና /ጏመንና 

ጥቅሌ ጏመት/ የብርዕ ሰብልችን ማሇትም እንዯ በቆል፣ ጤፌ ገብስና የመሳሰለትን በማፇራረቅ ስርዓት ውስጥ 

ማካተት የበሽታንና ተባዮችን ክምችት ሇማስወገዴ ይረዲሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ዴንችን ከጥራጥሬ ሰብልች ጋር 

ማፇራረቅ የአፇሩን ሌምሊሜ ሇማዲበር/ ሇማበሌፀግ ይረዲሌ፡፡ ስሇዚህ  

ዴንችን ከላልች ሰብልች ጋር አፇራርቆ መዝራት አስፇሊጊ ብቻ ሣይሆን በተግባርም ሌናከናውነው የሚገባ አቢይ 

ጉዲይ ነው፡፡ 

11. የማሳ ሊይ ሰብሌ ጥበቃ 

11.1 የአረም ቁጥጥር 

የአረም ቁጥጥር የሚጀምረው ማሳን አስቀዴሞ በማረስና አረሞችን ሇፀሀይ አጋሌጦ በማዴረቅ መሆን አሇበት፡፡ 

ከዚህ በመቀጠሌ በዴንች ማሳ ሊይ የሚገኙ አረሞችን የመቆጣጠር ስራ ከማዲበሪያ የአጠቃቀም ጊዜና 

ከኩትኳቶው ስራ ጋር አቀናጅቶ ማከናወኑ ጠቃሚና አዋጪ መንገዴ ነው፡፡ ይህም ሰብለ በበቀሇ በ2ኛ 

ሳምንቱና በአበባ ወቅት መሆኑ ነው፡፡ ይህ ወቅት የተመረጠው ከሰብለ የመጀመሪያ እዴገትና የማኩረት ጅማሬ 

ወቅቶች ጋር የሚገጣጠምና የአረሙም የምግብ ሽሚያ ከፌተኛ ጉዲት የሚያዯርስበት ጊዜ በመሆኑ ነው፡፡ ይሁን 

እንጂ አንዲንዴ ጥናቶች በተሇይ በዝናብ አጠር አካባቢዎች ኩትኳቶ የአፇሩ እርጥበት ሇትነት ያጋሌጣሌ ከሚሌ 

እምነት መኖርና አሇመኖር ጋር ተያይዞ አረሞውን በአረም መቆጣጠሪያ ኬሚካሌ ወይንም በኩትኳቶ ማከናወን 

ይሻሊሌ የሚሇውን መወሰን ያስፇሌጋሌ ይሊለ፡፡  

11.2 የተባይ ቁጥጥር 
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የዴንች ሰብሌ ከ3ዏዏ በሊይ በሆኑ ተባዮችና በሽታዎች ይጠቃሌ፡፡ ይሁን እንጂ እነዚህን ሁለ መቆጣጠር 

የማይቻሌና አሊስፇሊጊም ነው፡፡ ሌየታ የላሇው የቁጥጥር እርምጃ ጠቃሚ የሆኑ ተውሃሲያንን ከመጉዲቱም 

በተጨማሪ የተፇጥሮ ሚዛንንም የማዛባት ውጤትን ያስከትሊሌ፡፡ ስሇሆነም ከፌተኛ ጉዲት የሚያስከትለትን፣ 

ሇረጅም ጊዜ በአፇር ውስጥ የሚቆዩትንና ከዴንች በተጨማሪ ላልች ሰብልችን የሚያጠቁትን ትኩረት ሰጥቶ 

መከሊከለ ይመረጣሌ፡፡ በዚህም መሠረት በዚህ ጽሁፌ ውስጥ በአገራችን የሚከሰቱትን ዋና ዋና ተባዩችንና 

በሽታዎችን ከነመከሊከያ ዘዳዎቻቸው አካተን አቅርበናሌ፡፡ ዴንችን በከፌተኛ ዯረጃ ከሚያጠቁት የተባይ ዓይነቶች 

መካከሌ የዴንች እሳት እራት ትሌ፣ የቅጠሌ ጢንዚዛና ክሽክሽ ዋነኞቹ ናቸው፡፡ 

የዴንች እሳት እራት በመጋዘን ውስጥ ኮረቱን በመስክ ሊይ ግንደንና ኮረቱን የሚሰረስር ከ8-12 ሚሉ ሜትር 

ርዝመት ያሇው ሇስሊሳ ነጭ ወይንም አረንጓዳ ነጭ ትሌ ነው፡፡ ይህ ትሌ ጭንቅሊቱ ቡናማ ቀሇም ያሇው ሲሆን 

ሶስት መአዘን ያሇው ቡናማ ቀሇም ያሇው እባጭ ከጭንቅሊቱ ጀርባ ሊይ አሇው፡፡ ያሊዯገው ትሌ ቅጠለን 

በመሰርሰር ቡናማ ውይበት ይፇጥራሌ፡፡ ይህ በትለ የተሰረሰረ ቅጠሌና ግንዴ ሇቅጠሌ መርገፌ የእዴገቱ ጫፌ 

ሞትና በመጨረሻም የግንዴ መቆረጥን ያስከትሊሌ፡፡ በኮረቱ ሊይ ዯግሞ የተሇያየ ጥሌቀት ያሇው ቅርፅ አሌባ 

ጉዴጓዴን የእዴገት ዯረጃዋን የጨረሰች እሳት ራት በጣም ትንሽና ቀጭን ክንፌ /1.29 ሳ.ሜ. ስፊት/ ያሊት ማታ 

ማታ ንቁ የሆነች በራሪ ነፌሳት ናት፡፡ አጠቃሊይ የህይወት ኡዯቷ በአንዴ ወር ውስጥ የሚያሌቅ ሆኖ 

በሞታታማ አየር ሁኔታ በአመት ከ5-6 ጊዜ ትራባሇች፡፡  

 

በዴንች የሳትራት የተጠቃ የዴንች ኮረት 
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የዴንች እሳትራት የተሇያዩ የሑወት ኡዯት ዯረጃዎችና በሰብሌ ሊይ የሚዯርሰዉ ጉዲት ስዕሊዊ መግሇጫ 

 

1. የዴንች እሳትራት በበረራ ግዜ፣ 2. የዴንች እሳትራት ሲያርፌ፣ 3. እንቁሊሌ፣ 4.ዕጭ ፣5. ኩብኩባ፣6ና 7.ዕጩ ቅጠለን 

ሰርስሮ ሲገባ፣ 8. የተጣሇ ዕንቁሊሌ በዴንቹ ቅጠሌ በስተጀርባ፣ 9. በመጋዘን ዉስጥ በዴንች ኮረት አይን ሊይ የተጣሇ 

ዕንቁሊሌ፣10. ከእንቁሊሌ የተፇሇፇሇ ዕጭ፣ 11. በዴንች ኮረት ሊይ ኩብኩባዉ በሰራዉ ኩኮን ዉስት፣12. ኩኮኑ ሲከፇት 

ኩብኩባዉ፣ 13. እጩ ዴንቹን ሰርስሮ የገባበት ቦታ ምሌክትና 14. በዴንቹ ዉስጥ ክፌሌ ዉስጥ ዕጩ የሚያዯርሰዉ ጉዲት 

ምሌክት፡፡ 
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የመቆጣጠሪያ ስሌት 

በመስክ ሊይ- የሰብሌ ፌርርቅን ማዴረግ፣ 

 በተከሊ ወቅት ኮረቱን ጠሇቅ አዴርጏ መቅበርና በሰብሌ ወቅት ቢያንስ ሁሇት ጊዜ መጎነፌ በራሪ ነፌሳቷ 

እንቁሊሎን በኮረቱ ሊይ እንዲትጥሌበት ሲረዲ ትለም ኮረቱን እንዲያገኝ ያዯርገዋሌ፡፡ በዚህ ሁኔታ ከተጎነፇ ኮረት 

የሚወጣ ነፌሳት ከ3 ሳ.ሜ. ጥሌቀት የበሇጠ የአፇር ቁሌሌን አሌፍ መሄዴ ስሇማይችሌ እዚያው አፇሩ ውስጥ 

እንዱሞት ያዯርገዋሌ፣ 

 

 በሰብሌ ስብሰባ ወቅት ከግንደ ወዯ ኮረቱ የሚፇሌስን ትሌ ሇመከሊከሌ የተበከሇውን ግንዴ አስቀዴሞ አጭድ 

ማቃጠሌ ወይንም ከማሳ ውጪ መቅበር፡፡ በተጨማሪም ተቆፌሮ የወጣውን ኮረት በየቀኑ ከሰአት በፉት ወዯ 

መጋዘን መውሰዴና ማንኛውንም የተጠቃ ኮረት ማስወገዴ፣ ባእዴ የሆኑ አማራጭ የመቆያ ተክልችን ከዴንች 

ማሳና መጋዘን አካባቢ ማስወገዴ፣ 

 ንፁህ ዘርና ማሳን መጠቀም ሇጥሩ ምርት በጣም ጠቃሚ ነው፣ 

 ተባዩን የሚቋቋሙ ዝርያዎችን መጠቀም፣ 

 የዘርም ሆነ የምግብ ዴንች መጋዘን ንፅህና መጠበቅ፣ 

 ቀዝቃዛና ዯጋማ ቦታዎች ሇተባዩ መራባት ምቹ ስሊሌሆኑ የዴንች ዘርን በዯጋማ ቦታዎች ባሇ መጋዘን 

መከማቸት ይመከራሌ፣ 

 ከሊይ የዘረዘርናቸው መቆጣጠሪያ መንገድች በተፇሇገው መጠን ተባዩን ካሌቀነሱት ዲያዚኖን 6ዏ% E.C. 

በ3ዏዏ ግራም ገዲይ ንጥረ-ነገር መጠን ወይንም ኘሮፋኖፍስ /ሴላክሮን/ 5ዏ% E.C. በ75ዏ ግራም ገዲይ ንጥረ-

ነገር መጠን ወይንም ሳይፐርሜትሪን 1ዏ% E.C. በ15ዏ ግራም ገዲይ ንጥረ-ነገር መጠን ወይንም 

ኢንድሰሌፊን 39% E.C. በ78ዏ ግራም ገዲይ ንጥረ-ነገር መጠን በአንዴ ሄክታር የዴንች ማሳ ቅጠሌ ሊይ 

መርጨት፡፡ በመጋዘን ውስጥ ሊሇ የዘር ዴንች ዲያዚኖን 6ዏ% E.C. በ3ዏዏ ppm መጠን መጠቀም ሇረጅም ጊዜ 

መከሊከያነት ሲረዲ፣ 

 ሇምግብ ዴንች ኘሮፋኖፋስ /ሴላክሮን/ 5ዏ% E.C. በ75ዏ ppm መጠን መጠቀም ይመከራሌ፡፡  

የቅጠሌ ጢንዚዛ (Leaf Beetles) ላሊኛው የዴንች ተክሌን የሚያጠቃ ተባይ ነው፡፡ እዴገቱን በሙለ የጨረሰ 

ጢንዚዛ በአጠቃሊዩ ቢጫ አረንጓዳ ሆኖ ነጠብጣም ወይንም መስመር ያሇበት ከ6-8 ሚሉ ሜትር የሚረዝም 

ተባይ ነው፡፡ ይህ ተባይ ትናንሽ የመመገቢያ ቀዲዲዎችን ቅጠለ ሊይ ይፇጥራሌ፡፡ በአንዲንዴ አካባቢዎች በዴንቹ 

ሊይ ከፌተኛ ጉዲት የሚያዯርሰው ከምዴር በታች በሚገኘውና የኮረቱን ሽፊን በመብሊት ጥራቱን በሚቀንሰውና 
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ሇአፇር ወሇዴ በሽታም በሚያጋሌጠው እጭ ነው፡፡ እንቁሊለና እጩ በዯረቃማ ሁኔታ ስሇማያዴግ ከፌተኛው 

ጉዲት የሚዯርሰው በእርጥበታማ ወቅት ነው፡፡  

ክሽክሽ- ቀጥተኛ ያሌሆነ የዴንች እዴገትን የሚያበሊሽና ምርትንና የምርት ጥራትን የሚጏዲ ቫይረስን አስተሊሊፉ 

ተባይ ናት፡፡ ይህች ተባይ ከፇዛዛ አረንጓዳ እስከ ቢጫ አረንጓዳ የሆነ ቀሇምና 2 ሚሉ ሜትር የሚዯርስ ርዝመት 

ያሊት ተባይ ነች፡፡ አንቴናዋም የሰውነቷን ርዝመት የሚዯርስ የሆነች ናት፡፡ ነፌሳቷ የተክለን ፇሳሽ በመምረጥ  

የምታዯርሰው ጥፊት አናሳ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ይህች ተባይ የዴንች ሰብሌን በመስክና በመጋዘን በማጥቃት 

የዴንች ቅጠሌ ሸብሊይ የሆነውን ቫይረስ ስሇምታስተሊሌፌ አዯገኛ ተባይ ናት፡፡   

mk§kÃ zÁãC 

ÆHE§êE mk§kÃ zÁãC 

 b¥ú zùrÃ y¸gßù yK>K¹ù xStÂUJ :IêT ¥SwgDÂ ¥”-L½ 

 yTNÆç Q-L Çq&t$N b_Bõ mR=T½ 

 yXN=T xmD btÆ† §Y mnSns½ 

 lxND úMNT ytB§§ ykBèC >NT bý¦ b_Bõ mR=T 

 yn!M FÊ zYTÂ YÊTrM (pyrethrum) xbÆ f+èÂ b_Bõ mR=T ÂcWÝÝ  

bnzþH ÆH§êE mNgìC möÈ«R µLtÒl 

yK>K> KStT kFt¾ çñ ktgß bmSKM çn lzR DNC bmUzN kzþH b¬C ytzrz„tN ]r(tÆY 

k@¸µlÖCN bm-qM mk§kL YÒ§L 

Ä!Ãz!ñN 60% x!.s!. 1 l!TR b200 l!TR ý¦ Sl@T b_Bõ mR=T.  

ÄY»èx@T¼x!T×èx@T¼ 40% x!.s!. 2 l!TR b200 l!TR ý¦ Sl@T b_Bõ mR=T. 

¥§¬YN 50% x!.s 2 l!TR b200 l!TR ý¦ Sl@T b_Bõ mR=T 

11.3  የበሽታ ቁጥጥር 
 

ዴንችን በአሇም አቀፌ ዯረጃ የሚጠቁት የበሽታ አይነቶች በርካታ ሲሆኑ በአገራችን ዋና ዋና የዴንች አብቃይ 

በሆኑ አካባቢወች የሚከሰቱትንና ከፌተኛ የምርት ቅነሳ የሚያመጡትን ብቻ መመሌከቱ በቂ ይሆናሌ፡፡ በዚህም 

መሠረት በተሇምድ የዴንች ዋግ በሽታ (Late Blight) ተብል የሚጠራው በሽታ ዴንችን በዋናነት ከሚያጠቁት 

በሽታዎች ውስጥ ግንባር ቀዯሙ ሲሆን በሽታው ጥቃቱን ሉቋቋሙ በማይችለት የአካባቢ ዝርያዎች ሊይ እስከ 

97.5% የምርት ቅነሳ እንዯሚያስከትሌ ጥናች ያመሇክታለ፡፡ ባክቴሪያሌ ዊሌት አሁን አሁን አስጊ እየሆነ የመጣ 

በሽታ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የቫይረስ በሽታዎችም በተሇይም ቅጠሌ ሸብሊይ  (Leaf roll virus) ላሊው የዴንችን 

ምርት የሚቀንስ በሽታ ነው፡፡  
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የዋግ በሽታ  

ምንም እንኳን የዋግ በሽታን ሇመከሊከሌ የሚያስችለ የተሇያዩ ስሌቶች ቢኖሩም ይህ በሽታ በአብዛኛው የዴንች 

አምራች አካባቢዎች ዋነኛ የዴንች በሽታ ሆኖ ይገኛሌ፡፡ 

የበሽታው መሇያ ምሌክቶች 

ዋግ በሽታ ሲዯርቅ ቡናማ ሲረጥብ ጥቁር በሚሆነውና ውሃ ውስጥ የተዘፇዘፇ በሚመስሇው የቅጠለ ሊይ ጠባሳ 

ይሇያሌ፡፡ በርጥበት ወቅት በተሇይም በታችኛው የቅጠለ ክፌሌ ነጭ አመዲይ መሌክ ነገር ይታያሌ፡፡ ብዙውን ጊዜ 

ግራጫ ቢጫ ጠርዝ በቅጠለ ጠባሳ አካባቢ ይከሰታሌ (ምስሌ 4)፡፡ በግንደና በቅጠለ መያዣ ሊይ የሚታየው 

ጠባሳ ጥቁር ወይንም ቡናማ ነው፡፡ በበሽታው የተጠበሰ ግንዴ በጣም ዯካማ ስሇሆነ ብዙውን ጊዜ በቀሊለ በዚያው 

በጠባሳው አካባቢ ሊይ ይሰበራሌ፡፡ አንዲንዴ ጊዜ ጠባሳው ግንዴ የመጠውሇግ ሁኔታም ይታይበታሌ፡፡  

በዝናብ አማካይነት ከግንደና ከቅጠለ ታጥቦ በወረዯ የበሽታው አምጪ ተውሃስያን የተወጋ ኮረት ቡናማ የቆዲ 

ሽፊን ይታይበታሌ፡፡ በበሽታው የተበከሇ ኮረት በቢሊዋ ሲከፇሌ ከጤናማው ክፌሌ በውሌ ያሌተሇየ ቡናማ ጠባሳ 

ይታይበታሌ፡፡ በሂዯት በዋግ የተመታው ኮረት አካባቢ በአበስባሽ ተውሃሲያን ሲበሰብስ በመጋዘን ውስጥም 

የመስፊፊት ባህሪ አሇው፡፡  

የዋግ በሽታን ሇመቆጣጠር/ሇመከሊከሌ 

 በሽታውን የሚቋቋሙ ዝርያዎችን መጠቀም፣ 

 የመትከያ ቀናትን ማስተካከሌ፣ 

 ማሳን በንፅህና መያዝና ቅሪቶችን ሰብስቦ መቅበር አሉያም ማቃጠሌ፣ 

 ኮረቱ ከግንደና ከቅጠለ በዝናብ እጥበት በሚወርዴ የበሽታው አምጪ ተውሃስ እንዲይወጋ በአግባቡ 

መኮትኮትና መሸፇን ግንደን ሳይሞት ማጨዴና ማቃጠሌ/መቅበር አስፇሊጊ ነው፡፡ 

 ፀረ አሻጋች በሽታ መዴሃኒቶችን መጠቀም በተሇይም ሪድሚሌ ማንኮዜብ 3 ኪል ግራም በሄክታር ከ400-

600 ሉትር ውሃ ውስጥ በመበጥበጥ ከ2-3 ጊዜ ዯጋግሞ መርጨት ያስፇሌጋሌ፡፡ 

ሇዋግ ከ1-25 ዱግሪ ሴንቲግሬዴ የሆነ የአየር ሙቀት ከከፌተኛ ዝናብ ወይንም ጤዛ ጋር ሲገጣጠምሇት ምቹ 

የመራቢያ ሁኔታን ያገኛሌ፡፡ 
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ምስሌ 4 በዴንች ዋግ በሽታ የተጠቃ የዴንች ቅጠሌ፣ ግንዴና ኮረት ምሌከት 

የዴንች አጠውሌግ በሽታ 

 
የዴንች አጠውሌግ በሽታ የዴንች ሰብሌን በምቃታማ አካባቢዎች የሚያጠቃና በባክቴሪያ አማካኝነት የሚከሰት 

አዯገኛ በሽታ ነው፡፡ ይህ በሽታ ዴንችና ቤተሰቦቹ የሆኑትን እንዯ ቲማቲም በርበሬ፣ ትምባሆና ላልች ሰብልችን 

የበሽታው አምጪ ተውሃስ በበከሇው ማሳ ውስጥ ሇበርካታ ተከታታይ አመታት ማምረት እስከማይቻሌ ዯረጃ 

ያዯርሳሌ፡፡ የበሽታው መንስኤ ባክቴሪያ ሲሆን በሽታውን የሚያመጡት የባክቴሪያ አይነቶች ሶስት አይነት ናቸው፡

፡ የባክቴሪዎቹ ስርጭትና የሚያጠቁት የሰብሌ ብዛትም እንዯሚሇያይ ይጥናት ውጤቶች ያስረዲለ፡፡ በክሌሊችን 

አንዲንዴ አካባቢዎች በዚህ በሽታ የታመመን ዴንች ያቅሇሸሇሸው ዴንች ይለታሌ፡፡  

 

ይህ በሽታ እንዯስያሜው የዴንች ሰብሌን በማጠውሇግ ይታወቃሌ፡፡ በሽታው የውሃ እጥረት ከሚያስከትሇው 

ምሌክት ጋር የመመሳሰሌ ባህሪያት ቢኖሩትም ሇየት የሚያዯርጉት ባህሪያትም አለት፡፡ ከእነዚህ ውስጥ በሽታው 

ሲጀምር የአንደን ተክሌ የተወሰነ የቅጠሌ ወይንም ግንዴ ክፌሌ ብቻ ማጠውሇጉ በዋነኛነት የውሃ እጥረት 

ከሚያስከትሇው የሰብሌ መጠውሇግ ይሇየዋሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ መጠነኛ ቢጫነት ከመጠውሇግ ጋር ይከሰትና 

የበሽታው አምጪ ተውሃሲያን መጠን በተክለ ውስጥ ሲጨምር የቅጠልች መጠውሇግ፣ መወየብ፣ መዴረቅና 

በመጨረሻም የተክለን ሞት ያስከትሊሌ፡፡ በተጨማሪም የማስተሊሇፉያ ክፌለ ከመጥቆሩም በተጨማሪ ሇሁሇት 
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ሲቆረጥ ግራጫ ነጭ ዝሌግሌግ ፇሳሽ ይወጣዋሌ፡፡ ይህንን ሇማረጋገጥ የታችኛውን ግንዴ ቆርጦ ንፁህ ውሃ በያዘ 

ብርጭቆ ውስጥ በሽቦ ማንጠሌጠሌና ወተታማ የሆነ የሲጋራ ጢስ መሳይ  

 

ፇሳሽ ከግንደ ሲፇስ መመሌከት በቂ የማረጋገጫ ዘዳ እንመሆነ የተሇያዩ መረጃዎች ያስረዲለ፡፡ ከዚህም 

በተጨማሪ በኮረቱ አይንና የጅሩና ኮረቱ መገናኛ ሊይ በሚታይ ግራጫማ ነጭ ፇሳሽ መሇየት ይቻሊሌ፡፡ ከእነዚህ 

መተጨማሪ ኮረቱን በቢሊዋ ሇሁሇት ቆርጠን ጫን ማሇትና ከውስጠኛው ቀሇበት ዙሪያ የሚወጣውን ነጭ 

ነጠብጣባማ ፇሳሽ መመሌከት የአጠውሇግ በሽታ ምሌክት ሇመሆኑ በቂ ማስረጃ ነው፡፡ 

 

ምስሌ 5 በዴንች አጠውሌግ በሽታ የተጠቃ የዴንች ተክሌና ኮረት ምሌከት 



 

 

 

25 
 

የዴንች አጠውሌግ በሽታን ሇመከሊከሌ  

 በበሽታ ያሌተጠቃ ንፁህ የዴንች ዘር መጠቀም፣ 

 የዴንች አጠውሌግ በሽታ ያሇበት አካባቢ የተመረተን ዘር አሇመጠቀም፡፡ ወዯ ላሊ አካባቢም አሇማጓጓዝ፣ 

 ቢያንስ የአራት አመት የሰብሌ ፌርርቅን የዴንች ቤተሰብ ካሌሆኑ የአትክሌትና (ጎመንና ካሮት) የብርና 

ጥራጥሬ ሰብልች ጋር መጠቀም፡፡ በሆሇታ ግብርና ምርምር ማዕከሌ የተካሄዯ የሰብሌ ፇረቃ ጥናት በበሽታው 

የተበከሇን ማሳ ሇሁሇት ተከታታይ ዓመታት አሉያም የሰብሌ ዘመን ከዴንችና ቤተሰቡ አሳርፍ በጎመን ማከር 

የበሽታውን ክስተት ወዯ 14% ሲያወርዯው በአዳት ሇሶስት ተከታታይ ዓመታት ወይንም ወቅት በአተር፣ 

ሽንኩርትና ግብጦ ማከር ዯግሞ የበሽታውን ክስተት ወዯ 0.7% እንዯሚቀንሰው ተረጋግጧል፡፡ በተቃራኒው 

ሇአራት ተከታታይ አመታት አሉያም ወቅት በዴንች ማሳውን መሸፇን የበሽታውን ክስተት ወዯ 81% ከፌ 

እንዯሚያዯርገው ተረጋግጧል፡፡   

   

 በበሽታ የተጠቁትን ተክልችና ከተጠቃው ግራና ቀኝ ያለትን ተክልች ጨምሮ በጥንቃቄ ከነአፇሩ በጆንያ 

አዴርጏ ከማሳ ውስጥ ነቅል አውጥቶ መቅበር/ማቃጠሌ፣ 

 

 የእርሻ መሣሪያዎችን ቢቻሌ በበረኪና አሉያም በኦሞና ሳሙና አረፊውስጥ መዘፌዘፌ ወይንም በእሳት 

ማቃጠሌ፡፡ 

 
 የመስኖ ውሃን በሽታው ካሇበት አካባቢዎች ጋር አሇመጋራት፣ 

የቅጠሌ ሸብሊይ (Potato leaf roll virus)- ይህ በሽታ ቅጠሌን ወዯ ሊይ የሚሸበሌሌና የሰብለንም እዴገት 

የሚያቀጭጭ ነው፡፡ ቅጠሌ ሸብሊይ በየትኛውም የአሊማችን ዴንች አብቃይ ክፌሌ የሚገኝ በሽታ ሲሆን 

በሞቃታማ አገራት እስከ 90% የሰብሌ ምርትን እንዯሚቀንስ ዘገባዎች ይጠቁማለ፡፡ ከዚህ ሰብሌ የሚመረት 

ኮረትም በቫይረስ የተበከሇ ስሇሆነ በክሽክሽ አማካኝነት በሽታውን በማዛመት ምርትን ከአመት አመት የመቀነስ 

ባህሪ አሇሙ፡፡ 

የዚህ በሽታ መሇያ ምሌክቶቹ በዋናነት ሁሇት ይነት ሲሆኑ አንዯኛው የመጀመሪያ ምሌክት በመባሌ ይታወቃሌ፡፡ 

ይህ የሚታየው መስክ ሊይ በቀጥታ በተባይዋ አማካኝነት በሽታው ሲተሊሇፌ ሲሆን ባብዛኛው ምሌክቱ የሚታየው 

በሇጋ ቅጠሌ ሊይ ሆኖ ቀጥ ያሇ የተሸበሇሇና በመጠኑ ግራጫ ቅጠሌን በመፌጠሩ ነው፡፡ ሁሇተኛው አይነት ዯግሞ 

የሚከሰተው በበሽታው የተበከሇ የዘር ኮረትን ከመጠቀም የተነሳ  ነው፡፡  
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በዚህ ወቅት የታችኞቹ ቅጠልች የተሸበሇለ ሲሆን የሊይኞቹ መጠነኛ ግሪጫ ናቸው፡፡ በጠቅሊሊው ቅጠልቹ 

ጠንካራ፣ ዯረቅና ቆዲማ ሆነው ሲነኳቸው የወረቀት ዴምፅን የሚሰጡ ሲሆኑ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ተክልቹ 

በዯንብ በሚሇይ መጠን የቀጨጩና ግትር ናቸው፡፡ ይህ ሇሰብለ እጅገ ጏጂ ነው፡፡ 

ቫይረስ በዋናነት ኮረት ወሇዴ የሆነና በክሽክሽ አማካኝነት ከአመት አመት የሚተሊሇፌ በሽታ ነው፡፡ ቫይረሱ እጅግ 

ረጅም ርቀት በነፊስ ወሇዴ ክንፌ አሌባ የክሽክሽ አይነቶች አማካይነት የሚዛመት በሽታ ነው፡፡ ክሽክሾች በመጋዘን 

ውስጥም ቫይረሱን ከአንደ ኮረት ወዯ ላሊው ኮረት ያስተሊሌፊለ፡፡ በማሳ አካባቢ ያለ የተበከለ ኮረቶችም ሆኑ 

ወፌ ዘራሽ የዴንች ተክልች ሇበሽታው መዛመት ጉሌህ ሚና ይጫወታለ፡፡ 

 

ምስሌ 6 በዴንች ቅጠሌ ሸብሊይ ቫይረስ በሽታ የተጠቃ የዴንች ተክሌ ምሌከት 

ላሊውና ከፌተኛ ጉዲትን እንዯሚያስከትሌ የሚታወቀው የቫይረስ በሽታ የዴንች ቫይረስ ዋይ  (Potato Vius Y) 

በመባሌ ይታወቃሌ፡፡ ይህም የቫይረስ በሽታ ሌክ እንዯ ቅጠሌ ሸብሊይ የቫይረስ በሽታ በክሽክሽ ተባይና በተበከሇ 

ኮረት አማካኝነት የሚዛመት በሽታ ነው፡፡ ይህ በሽታ በሰብለ ሊይ እስከ 80% የሚሆን የምርት ቅነሳን 

እንዯሚያስከትሌ ዘገባዎች ይጠቁማለ፡፡ 

የመሇያ ምሌክቶቹ 

በጣም የተሇመዯው ምሌክት የተዯበሊሇቀ ወይንም ዝንጉርጉር ቀሇማት ሲሆን አንዲንደ ዝርያዎች በተሇይም 

በአዱስ የቫይረሱ ጥቃት የተወሰኑ የታችኛውን የቅጠሌ ክፌሌ ቯይን ብቻ የሚያጠቃ ጠባሳን ያሳያለ፡፡ ሇዚህ 
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ቫይረስ መዛመት በዋናነት የባሇ ክንፌ ክሽክሾች መኖር ወሳኝ ነው፡፡ ቫይረሱ የሚራባው በአበባው አቃፉ ሊይ ነው፡

፡ ወፌ ዘራሽ ተክልች ጥሩ የመቆያ/መከማቻ ስፌራ ናቸው፡፡ ብዙዎቹ የዴንችና የጥራጥሬ ቤተሰብ ሰብልችም 

ሇቫይረሹ ጥሩ ማረፉያ ናቸው፡፡ 

የዴንች ቫይረስ መቆጣጠሪያ መንገድች 

ሇውጤታማ  የዴንች ምርት ሰብሌ የቫይረስ ስጋት በላሇበት አካባቢ እንዱመረት ይመከራሌ፡፡ ቫይረስ እራሱን 

ሳይገሌፅ የሚቆይ በሽታ ስሊሌሆነ ሉታገሱት የሚችለትን የብክሇት መጠን መወሰን በጣም ያስቸግራሌ፡፡ ከዚህም 

የተነሳ የዘሩ የብክሇት/ንፅህና የበሽታውን መጠን ይወስናሌ፡፡ ስሇሆነም የዘር ብዜት ዋና አሊማ አነስተኛ የቫይረስ 

በሽታ መጠን ያሇው ዘርን ማምረት ነው፡፡ በዚህም መሠረት በሽታውን ሇመቆጣጠር- 

 በመጀመሪያ ንፁህ መስራች ዘርን መጠቀም፣ 

 የሰብሌ ፌርርቅን መከተሌ፣ 

 የተበከሇ ተክሌን መንቀሌና ቅሪቱንም ማቃጠሌ፣ 

 የተባዩን አመታዊ ስርጭት በመከታተሌ ክሽክሾቹ በተሇይም በሰብለ ሇጋ እዴሜ የማይከሰቱበትን ወራት 

ተከትል ዴንቹን መትከሌ፣ 

 የዘር ማባጃ ማሳን ከምግብ ዴንች ማሳዎች ማራቅና ማሳውንና የማሳውን አካባቢ ከወፌ ዘራሽ የዴንች 

ተክሌና ላልች የዴንች ቤተሰብ ተክልች/ቲማቲም በርበሬ ኢግ ኘሊንትና አጸፊሪስ መሰሌ አረሞች/ ማፅዲት፣ 

 ክሽክሾችን በኘሪሚካርብ 50% W.P. በ500 ግራም ገዲይ ንጥረ-ነገር መጠን ወይንም ሄትኖፍስ (ሆታኪዊክ) 

25% E.C. በ250 ግራም ገዲይ ንጥረ-ነገር መጠን ወይንም ኦክሲዳሜቶን ሚታይሌ (ሜታሲይስቶክስ-አር) 

25% E.C. በ500 ግራም ገዲይ ንጥረ-ነገር መጠን በሄክታር ማሳውን መርጨትና 

 አብዛኛውን ጊዜ በመጀመሪያዎቹ የሰብለ የእዴገት ዘመን ክሽክሽ ስሇማይታይ በየወቅቱ በመከታተሌ 

ቁጥራቸው እየጨመረ ከሄዯ ሰብለን በጊዜ መሰብሰብ ይመከራሌ፡፡ 

 

12 ሰብሌ ስብሰባ 

የዴንች ሰብሌ መዴረሻ ቀናት እንዯተዘራው የዝርያ ዓይነትና የማምረቻ አካባቢ ይሇያያሌ፡፡ የዴንች ሰብሌ 

መዴረሱ የሚታወቀው ቅጠለ ወዯ ቢጫነት ሲሇወጥ ሲሆን በአማካኝ ከ3 ወር እስከ 4 ወር የመዴረሻ ቀናትን 

ይወስዴበታሌ፡፡ ሆኖም ግን የዘር ዴንች በማሳው ውስጥ ያለት ተክልች በሙለ ቅጠሊቸው ወዯ ቢጫነት 

እስኪሇወጥ ዴረስ መጠበቅ አያስፇሌገውም፡፡ ይሌቁንም የዘር መጠን ያሇው ኮረት ካወጡ በኋሊ ግንዲን ማጨዴና 

ቢያንስ ሇሁሇት ሳምንት በመሬት ውስጥ በመተው ቆዲው እንዱጠነክር ማዴረግና ማውጣት አስፇሊጊ ነው፡፡

በአሇምውስጥ ከሚመረተው ዴንች ውስጥ ¼ኛው ምርት ጥንቃቄ በጏዯሇው ስብሰባ ምርቱ እንዯሚባክን 
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መረጃዎት ይጠቁማለ፡፡ ስሇዚህ የሰብሌ ስብሰባ ተግባር በጥንቃቄ ሉከናወን ይገባዋሌ፡፡ ሇምግብነት የሚውሌ 

ዴንች ሰብለ ከበሰሇና የኮረቱ መጠንም በዯንብ ካዯገና ቆዲውም ከጠነከረ በኋሊ እንዱከናወን ይመከራሌ፡፡ 

13. በእንሰሳት የሚሳብ የዴንች ማውጫ (BDM Potato digger) 
 

ያሌተስተካከሇ የሰበሌ መሰብሰቢያ ዘዳን ከመጠቀም የተነሳ በአማካይ ከ40-50% ያህለ የዴንች ምርት በሰብሌ 

ስብሰባ ወቅት እንዯሚባክን መረጃዎች ያስረዲለ:: ሇዚህ ብክነት  ዴንቹ ከማሳ ውስጥ የሚወጣበት ስሌትና የማውጫ 

መሳሪያው ዋና ምክንያት ተዯርገው ይጠቀሳለ። ይህንን ብክነት ሇመቀነስ በባህርዲር ግብርና መካናይዜሽንና የምግብ 

ሳይንስ ምርምር ማዕከሌ አማካኝነት በእንስሳት የሚሳብ የዴንች ማውጫ  ቴክኖልጂ ተሰርቷል። ይህ መሳሪያ 

በጥንዴ እንስሳት (በበሬ ወይንም በፇረስ) የሚጎተት ሲሆን ከባህሊዊ ማረሻ ጋር በቀሊለ የሚገጠምና በማንኛውም አርሶ 

አዯር በቀሊለ ጥቅም ሊይ ሉውሌ የሚችሌ፣ በአካባቢ ካለ ጥሬ ዕቃዎች የሚመረትና ዋጋውም ተመጣጣኝ የሆነ 

መሳሪያ ነው። ይህ የዴንች ማውጫ መሳሪያ ከባህሊዊ ሞፇር ጋር ሳይገጠም ከዚህ በታች በተመሇከተው ምስሌ ሊይ 

እንዯተቀመጠው የተሇያዩ ክፌልች አለት:: እነዚህም ዋና ዋና  አካሊት: 

1. ዋና መጋፉያ (ማውጫ)    2. ዴንች  መሇያ (ማንጠርጠሪያ) 

3. ወገሌ     4. እርፌ  ማስገቢያ ጉሮሮ  

5. መጋፉይ ጠርዝ      6.የብረት ዴግር                                         

 

 

የእነዚህ ክፌልች አገሌግልት፣ መጠንና የመስሪያው ግብአቶች  

    

• ዋና መጋፉያ (ማውጫ): የሚሰራው ከባሇ1.5 ሚ.ሜትር ሊሜራ ሲሆን አገሌግልቱም ዴንችን በተመጣጣኝ 

ጥሌቀትና ስፊት ከመሬት ሇማውጣት ነው  

 

• ወገሌ: የሚሰራው ከባሇ 6ሚ.ሜትር ፋሮ ብረት ሲሆን አገሌግልቱም መሳሪያውን ከባህሊዊ ማረሻ ጋር 

ሇመግጠምና ጥሌቀትን ሇመቆጣጠር  
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• መጋፉያ ጠርዝ: የሚሰራው ከባሇ 6ሚ.ሜትር ፋሮ ብረት ሲሆን አገሌግልቱም ዋና መጋፉያው ዴንች ሲያወጣ 

ዴንች እንዲይጎዲ ጠርዙን መሸፇን  የሚችሌ አካሌ ነው 

  

• እርፌ ማስገቢያ ጉሮሮ: የሚሰራው ከባሇ 1.5ሚ.ሜትር ሊሜራ ብረት ሲሆን አገሌግልቱም መሳሪያውን ከባህሊዊ 

ማረሻ ሞፇር ጋር ሇማገናኘት እርፌ ማስገቢያ ነው  

 

• ዴንች መሇያ (ማንጠርጠሪያ): የሚሰራው ከባሇ 10ሚ.ሜትር ፋሮ ብረት ሲሆን አገሌግልቱም በዋና ማጋፉያ 

የወጣውን አፇርና ዴንች በተቻሇ መጠን ዴንቹን ሇመሇየት የሚያስችሌ የመሳሪያው አካሌ ነው  

 

• የብረት ዴግር: የሚሰራው ከባሇ 12 ሚ.ሜትር ፋሮ ብረት ሲሆን አገሌግልቱም መሳሪያውን ከባህሊዊ ማረሻ ጋር 

ሇማገናኘትና ሙለበሙለ በማውጫው ሊይ ያሇውን ግፉት  ሇመቆጣጠር የሚያገሇግሌ አካሌ ነው  

 

መሳሪያውን ሇስራ ሇማዘጋጀት የምንከተሊቸው ቅዯም ተከተልች  

 
መሳሪያውን አገሌግልት ሊይ ሇማዋሌ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ሂዯቶች እንዴንከተሌ የቴክኖልጂው አመንጪዎች 

ይመክራለ።  

 በእርፌ ማስገቢያ ጉሮሮ ማስገባት፣  

 በባህሊዊ ማረሻ በአንደ እርፈ ጫፌ በኩሌ ማስገባት፣  

 ብረት ዴግሮችን በዴግር ማስገቢያ  በተሇያየ አቅጣጫ በኩሌ ቀዲዲ ሊይ በማስተካከሌ በፋሮ  ማያያዝ፣  

 በወገሌ በመጠቀም እንዯባህሊዊ ማረሻ በገመዴ ወይም በጠፌር ሰሌቶ መገተሩን በመመሌከት በዯንብ 

አጥብቆ ማሰር፣  

• በእርፈ በመጠቀም ወዯሊይ በማንሳት በማወዛወዝ ምንም አይነት የመንኳኳት ዴምጽ አሇሰማቱን 

ማረጋገጥና 

• ሇስራ ዝግጁ ሲሆን ማረሻውን እንዯተሇመዯው ከባህሊዊ ቀንበር ጋር በማዋሀዴ ሉወጣ በምንፇሌገው የዴንች 

መስመር  ጥቅም ሊይ ማዋሌ። 

 14. የዴህረ ምርት አያያዝ 

 
የዴንች ኮረት ሳይሞት መቆየት ይችሌ ዘንደ ሰብለ በቅደመ ምርት ወቅት እንዯሚያስፇሌገው እንክብካቤ ሁለ 

በዴህረ ምርት ወቅትም እንዱሁ የተመቻቸ የመቆያ ሁኔቶን ይፇሌጋሌ፡፡ ይህ የዴህረ ምርት አያያዝ እንዯ 

ሰብለ ጠቀሜታ ወይንም የምርቱ አሊማ ይሇያያሌ፡፡ ስሇሆነም ሇሁለም የዴንች አይነት፤ ማሇትም ሇዘርና 
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ሇምግብነት የሚውሌ ዴንች፤ ወጥ የሆነ የአያያዝ ስርአትና መንገዴ የሇም፡፡ በዚህም መሠረት የዴንች አያያዝ 

ዘዳዎች በሁሇት ይከፇሊለ፡፡ 

14.1 ሇዘር የሚሆን ዴንች አያያዝ 
 

ሇዘር እንዱቆይ የታሰበ ዴንችን ሇረጅም ጊዜ ሳይበሊሽ ሇማቆየትና ጥሩ ጉንቁልች/በቆሌት ማውጣት እንዱችሌ 

ቀጥተኛ ያሌሆነ የፀሏይ ብርሃንና ንፊስ ሇማስገባት በሚያስችሌ ግርግዲው ባሌተመረገ ማቆያ ውስጥ ማስቀመጥ 

ጠቃሚ ነው፡፡ ሇዘር  የሚውሌ ዴንችር በፌፁም ጨሇማ ቦታ መከማቸት የሇበትም፡፡ የዘር ዴንችን ሇማቆየት 

ቀዝቃዛ ቦታዎች ይመረጣለ፡፡ በዚህ ዘዳ የተከማቸ ዴንች በተሇይም በዯጋው አካባቢ ከ8 ወር በሊይ ሳይበሊሽ 

ሉቆይ ይችሊሌ፡፡ ሇዘር የሚሆንን ዴንች በአሇም አቀፌ የዴንች ምርምር ማዕከሌ አማካኝነት  

የተገኘውን በአካባቢያችን ካለ ቁሳቁሶች በቀሊለ ሉሰራ የሚችሇውን የድንች ማጏንቆያ መጋዝን መገንባትና 

መጠቀም ጠቃሚ ነው፡፡ 

 14.2 የዘር ዴንች ማቆያ መጋዘን አሠራር 

 

ሇዴንች ዘር ማቆያነት የሚያገሇግለ የተሇያዩ የመጋዘን አይነቶች አለ፡፡ ከእነዚህ ውስጥ በአካባቢያችን ካለ 

ቁሳቁሶች በአነስተኛ ወጪ ሉሰራ የሚችሇው፤ ጠንካራ ወፌራምና ቁመቱ የተወሰነ (10 ሚ.ሜ ያሌበሇጠ) 

በርካታ ጉንቁልች ሇማውጣት የሚረዲውና ዘርን ከሰብሌ ስብሰባ እስከ የዘር ወቅት ዴረስ በጥሩ ሁኔታ ሉያቆይ 

የሚችሇው በብዙ ሃገራትም ጥቅም ሊይ እየዋሇ ያሇው ብርሃን የሚያስገባ መጋዘን ተመራጭ ነው፡፡ ይህ 

የማቆያ መጋዘን  

 

የሚሠራው በአራት ማዕዘን ወይንም በዛኒጋባ ቅርፅ ሆኖ ግዴግዲው የሳሳ የፀሀይ ብርሃንን ሇማስገባትና 

በመጋዘኑ ውስጥ ከዴንቹ መተነፊፇስ የተነሳ የሚከማች ሙቀትንና ካርቦንዲይ  

ኦክሳይዴን ሇማስወገዴ የሚረዲ አየር በመጋዘኑ ውስጥ እንዱዘዋወር የሚያዯርግ ክፌተት ያሇው ወይንም 

ያሌተመረገ ውቀር ወይንም በድሮ ቤት መስሪያ ሽቦ ዙሪያውን የሇበሰ አይነት ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ይህ 

የዘር ማቆያ መጋዘን ሲገነባ አቀማመጡ ረጅሙ ክፌሌ ከምስራቅ ወዯ ምዕራብ አቅጣጫ ሉሆን ይገባሌ፡፡ ይህ 

አቀማመጥ በመጋዘኑ ውስጥ የተከማቸውን የዴንች ኮረት ቀጥተኛና ጠንካራ የሆነ የፀሀይ ብርሃን ሙቀት 

እንዲያገኘውና ዘሩንም እንዲያዯርቀው ይረዲሌ፡፡ 

 

ከዚያም ከሊይ በተገሇፀው ሁኔታ ተሰርቶ የተዋቀረውን የዘር ማቆያ ቤት ከ50-60 ሳ.ሜ ሌዩነት የዘር 

ማስቀመጫ መዯርዯሪያዎችን ከሸንበቆ/ከቀጫጭን ባህርዛፌ መስራትና ከ2-4 ዯረጃ ባሇው ጥሌቀት 

የሚዯረዯረውን ኮረት እንዲይወዴቅ የሚረዲ የጏን ክፇፌ መስራት ያስፇሌጋሌ፡፡ የእነዚህ መዯርዯሪያዎች ስፊት 

በተሇይ ዲርና ዲር ያለት ከአንዴ ሟትር ያሌበሇጠና በቀሊለ ዘሩን ሇማገሊበጥና የተበሊሹትንም ሇማስወገዴ 
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የሚያግዝ ሉሆን ሲገባ ወርደ ሰፉ ሆኖ ትሌቅ በሆነ መጋዘን ውስጥ የሚጨመረውን የመካከሇኛውን 

መዯርዯሪያ ስፊት ግን እስከ ሁሇት ሜትር ዴረስ አስፌቶ መስራት ይቻሊሌ፡፡ የመዯርዯሪያውን ርዝመት 

በተመሇከተ እንዯ አስፇሊጊነቱ ማርዘም ይቻሊሌ፡፡ በእንዯዚህ አይነት ረጅም መጋዘን ውስጥ ሉገባ የሚገባውን 

የብርሃን መጠን ሇማስተካከሌ ብርሃን የሚያስገባ የኘሊስቲክ ቆርቆሮ ቢያንስ በየሦሥትና አራት የብረት ቆርቆሮ 

ሌዩነት መምታት ያስፇሌጋሌ፡፡ ማቆያ መጋዝኑ በአራት ማዕዘን ወይንም በዛኒጋባ ቅርጽ የተገነባ ሆኖ 

ግዴግዲው የሳሳ የፀሀይ ብርሃንን ሇማስገባት የሚችሌ ሉሆን ይገባሌ፡፡ ከዚያም በሰብሌ ስብሰባ ወቅት 

በመቆፇሪያ ያሌቆሰሇ፤ በተባይና በበሽታ ያሌተጠቃውን ንፁህ የዴንች ኮረት ከሶስት ንጣፌ/ዴርብርቦሽ ባሌበሇጠ 

ሁኔታ በመዯርዯሪያው ሊይ ማስቀመጥ፡፡  

 

  14.3 የዘር ዴንች ማቆያ መጋን ጠቀሜታዎች 

1. ከላልች መጋዘኖች ጋር ሲነጻጸር በአነስተኛ ወጪ በቀሊለ መሰራቱ 

 
2. የካረቶቹን ጤንነት በቀሊለ ሇመከታተሌ መርዲቱና 

 
3. ዘሩን ከሰብሌ ስብሰባ ወቅት እስከ ተከሊ ዴረስ ሇብዙ ወራት ሉያከርም መቻለ ናቸው፡፡ 

14.4 የመጋዘን አያያዝ 
 

እንዯማንኛውም መጋዘን ከዚህ የሚከተለትን መሰረታዊ ህጎች መከተሌ ጠቃሚ ነው 
 
1. ከተባይና ከበሽታ የዳ ሰብሌ ማምረትና ትክክሇኛ የዘር መጠን ያሊቸው መርጦ መከዘን፣ 

 
2. በዯረጃ ከተሇዩት ውስጥ የተጎደትንና የሰበሰቡ ኮረቶችን አስወግድ በ75 ሚ.ሜ. ጥሌቀት   (ከ2-3 የኮረት 

ንጣፌ) ኮረቱን በመዯርዯሪያ ሊይ ማስቀመጥ፣ 
 

3. የዴንች እሳት ራት መከሊከያ ፀረ ተባይ በነባሩም ሊይ ይሁን ወዯፉት ሉከሰት በሚችሌ ወረርሽኝ ሊይ 
መረጨት፣ 
 

4. ኮረቱ ማጎንቆሌ እንዯጀመረ የኤፉዴ መከሊከያዎችን ማሇትም የሽታ አመንጪ ቅጠልችንና የሴቴ ጠረን 
አመንጪ ፉራሞንን መጠቀም፣ 
 

5. ሳምንታዊ ቁጥጥርን በማዴረግ የበሽታን የተባይ ክስተቶችንና ብርሃን በአግባቡ ያሊገኙ ኮረቶችን 
በማገሊበጥ ብርሃን እንዱያገኙ ማዴረግ፣ 
 

6. በዴንቹ ኮረት ሊይ አንዴ ነጠሊ ጉንቁሌ ብቻ በሚበቅሌበት ጊዜ ይህንን አስወግድ ላልች በርካታ ጉንቁልች 
እንዱወጡ ማዴረግ፡፡ ከአካባቢያችን ቁሳቁስ በቀሊለ የሚሰራው የዘር ማቆያ መጋዘን ምስሌ በቀጣዩ ሃፅ 
የተመሇከተውን ይመስሊሌ፡፡  
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   14.5 በመጋዘኑ ውስጥ ሉከሰቱ የሚችለ ችግሮችና የመቆጣጠሪያ መፌትሄዎች፣  

   
በዚህ መጋዘን ውስጥ የተከማቸውን የዴንች ዘር ሉያጋጥመው የሚችሇው ዋናው ችግር የተባይ መከሰት 

ሲሆን እነዚህም የቫይረስ አስተሊሊፉ የሆኑት ኤፉዴስና የዴንች እሳት ራት ናቸው፡፡ ኤፉድች ኮረቱ ማጏንቆሌ 

እንዯጀመረ ተስበው ስሇሚመጡ የቫይረስ በሽታን ወዯ እናት ዘሩ ያስተሊሌፊለ፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ የዴንች 

እሳት ራትም (Potato tuber moth) እንዱሁ ዘሩን በመውጋት ከተባዙ በኋሊ የጉንቁለን አይን የማጥቃትና 

አበስባሽ ተውሃሲያንን የኮረቱን ቆዲ ሰርስረው በሚገቡበት ጊዜ ያስተሊሌፊለ፡፡ 

 

እነዚህን ችግሮች ሇመቆጣጠር 

I. ጥሩ የጤና አጠባበቅና ንፁህ ኮረቶችን ወዯ ማከማቻ መጋዘኑ ማስገባት፣ 

 

II. ኬሚካሌ መጠቀም 

- ሇዴንች እሳት ራት 

 ኢ ትሪምፍስ- 1% ደቄት 200 ግ/100 ኪ.ግ ኮረት ሊይ መነስነስ 
 

 ፋነቫሇሬት-% ደቄት 200 ግ/100 ኪ.ግ ኮረት ሊይ መነስነስ 
ሇክሽክሽ 
 

 ኘሪሚፍስ ሜታይሌ- 1% ደቄት 
 

 ዲይሜቶኤት- በተወሰኑ ቀናት ሌዩነት በፇሳሽ መሌክ መርጨት 
 

III. ሽታ ያሊቸው (Repellant plants) የተክለ አይነቶችን መጠቀም የሊንታና ዝርያ አይነቶችን (Lantana sp.) 

ቅጠሌን አዴርቆና ፇጭቶ ዲቄቱን መጠቀም ወጪ ቆጣቢና ሇተቀናጀ የተባይ መቆጣጠሪያነት 

ውጤታማ ሆሃ ተገኝቷሌ፡፡ 

 
IV. የፆታ ጠረን (Sex pheromones) 

የዴንች እሳት ራት ወንዳን በዚህ የሰው ሰራሽ የሴቴ ጠረን ተመሳሳይ ኬሚካሌ ማጥመዴ ቀጣይ 

ብዜቱን ስሇሚቆጣጠር የጉንቁለን ጥቃትም ሆነ የኮረቱን መበስበስ በከፌተኛ ዯረጃ ይቀንሳሌ፡፡ 

ቀጣይ መጋዘኑን እየተከታተለ የሞቱና በበሽታ የበሰበሱትን እየሇቀሙ ማስወገዴ የበሽታም ሆነ 
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የተባይ ስርጭትን ሇመግታት ይረዲሌ፡፡ በዚህ ሁኔታ የተከማቸ የዴንች ዘር አረንጓዳ፣ አጭርና 

ከብዙ አይኖች የወጡ ጠንካራ ጉንቁልች/በቆሌቶች ያለት ሲሆን ሰብለ በተተከሇ በአጭር ጊዜ ውስጥ 

ፇጣንና የተስተካከሇ ብቅሇት እንዱኖረው ይረዲሌ፡፡  

 

ምስሌ 7 በቀሊሌ ወጪና ከአካባቢ ቁሳቁሶች የሚሰራ የዘር ዴንች ማስቀመጫ መጋዘን   

     14.6 ሇምብና ሇገበያ አገሌግልት የሚውሌ ዴንች አያያዝ 

 
ሇምግብና ሇገበያ አገሌግልት የሚውሌ ዴንች በተቃራኒው በጨሇማና አየር በቀሊለ በሚዘዋወርበት ቦታ 

መቆየት አሇበት፡፡ በመሆኑም ሇምግብነት የሚውሌ ዴንች መጋዘን ብርሃን የማያስገባ፣ የሁሇት ጡፌ 

ውፌረት ግዴግዲና ምሽት ሊይ የሚከፇቱ በሇሉቱ ንፊስ አቅጣጫ የተሰሩ የንፊስ ማስገቢያና ማውጪያ 

መስኮቶች ከታችና ከሊይ ባሇው የቤቱ ግዴግዲ ሊይ የተገጠመሇት ሆኖ ጣራው ከሳር ክዲን የተሰራ ቤት ሉሆን 

ይገባሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የማቆያ መጋዘኑን ውጪው ግደግዲ ቢቻሌ በነጭ  ቀሇም/ኖራ መቀባት የሄይ 

ብርሃኑን ሇማንፀባረቅና ወዯ ውስጠኛው የመጋዘኑ ክፌሌ የሚገባውን ሙቀት ሇመቀነስ ይጠቅማሌ፡፡ 

በተመሳሳይ ውስጠኛውን ግደግዲ በጥቁር ኘሊስቲክ መሇበጥ ሙቀቱን ሇመሳብ ይረዲሌ፡፡ የአዳት ግብርና 

ምርምር ማዕከሌ ይህ የማከማቻ መጋዘን የተሇያዩ ዝርያዎችን ሇምን ያህሌ ጊዜ ሉያቆይ እንዯሚችሌ 

ባዯረገው ጥናት የተሻሇ የቆይታ ጊዜ ያሊቸው ዝርያዎችን የክረምት ምርት ውጤት ሇሶስት ወራት የበጋውን 

ሇሁሇት ወራት ማቆየት እንዯሚቻሌ አመሌክቷሌ፡፡ በላሊ አገሮች የተዯረገ ተመሳሳይ ጥናት የጉንቁሌ 

እዴገትን የሚገቱ ኬሚካልችን ከተጠቀምን የዴንቹን ቆይታ ጊዜ እስከ አምስት ወራት ማራዘም እንዯሚቻሌ 

አረጋግጧሌ፡፡ የዚህ መጋዘን ምስሌ በቀጣዩ ገፅ የተመሇከተውን ይመስሊሌ፡፡  

 

በዚህ የማቆያ መጋዘን ውስጥ እንዱከማች የታሰበ ኮረትም ሌክ ሇዘር አገሌግልት እንዯታሰበው ካረት ሁለ 

በተቻሇ መጠን በበሽታና በተባይ ያሌተጠቃና በእርሻ መሳሪያም ያሌቆሰሇና ንፁህ ኮረት ሆኖ የክምችት 

ጥሌቀቱ ከ1፡5 ሜትር እንዲይበሌጥ ያስፇሌጋሌ፡፡ የወሇለ ስፊት ከ1.5-1.64 ሜትር የሆነ ክስ አሉያም አራት 

መአዘን ቅርፅ ያሇው እንዱህ አይነት መጋዘን ከ21-23 ኩንታሌ የምግብ ዴንችን ሇማከማቸት እንዯሚችሌ 

የጥናት ዘገባዎች ያስረዲለ፡፡ 
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የመጋዘኑ ፉት አሰራር ገፅታ                         የመጋዘኑ ጀርባ አሰራር ገፅታ  

  ምስሌ 8  በአነስተኛ ወጪ ከአካባቢ ቁሳቁሶች የሚሰራ የምግብ ዴንች ማቆያ መጋዘን 

የምግብ ድንች መጋዘን ናሙና ምስል 
የቆርቆሮ ወይንም የሳር ክዳን ሆኖ በ450 ያዘነበሇ ዛኒ ጋባ ጣሪያ 

ግድግዳው በጥቁር 
ላስቲክ የተሇበጠ 

የመሰረት አሇት 
የመጋዘኑ አቅም 23 ኩንታል 

የማናፈሻ አየር ማስገቢያ 

የጎን ግደግዳው 
በኖራ የተቀባ 

ከተከማቸው ድንች 
ላይ 30 ሳ ሜ 
ያሇተጠቀጠቀ ሳር/ 
ጭድ ልባስ 

የዘሩ መዯርዯሪያዎች  
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   15. የጥራት ዯረጃዎች 

የምርት ዯረጃዎችን በተመሇከተ ሇምግብነት የሚወሌና ማቀነባበሪያ/ኘሮሰሲንግ/ አገሌግልት የሚውለ 

ዓይነቶች ሲኖሩ መሇያቸው የጠጣሩ (Dry Matter Content) ክፌሌ መጠንን ያገናዘበ መሆኑ ነው፡፡ ጠጣሩ 

ክፌሌ የሚቀነባበረውን ምግብ ውጤት ሌስሊሴ እና ቅባታማነት (Product quality) ስሇሚወሰን የተጠቃሚውን 

ምርጫም ይወስነዋሌ፡፡ በዚህም መሠረት ሇዴንች ፌሬንች ፌራይስ ኘሮሰሲንግ የተሻለ ዓይነቶቹ ዝርያዎች 

ጠጣሩ ክፌሌ መጠን ከ20-24% የሆነ ሲሆን እስከ 24% የሆኑ የዝርያ አይነቶች ዯግሞ ሇክሪስኘ ዝግጅት 

ምቹ መሆናቸው ተረጋግጧሌ፡፡ በምግብ ዝግጅት ወቅት የተወሰነውን የዯረቁ ክፌሌ በመሊጥ፣ አሊስፇሊጊውን 

በማስወገዴ፣ በመቆራረጥና በማዴረቅ ሂዯት ስሇሚባክን የመጀመሪያው ጠጣሩ መን ይዘት መብዛት ከዝግት 

በኋሊ ሇሚቀረው የዯረቁ መጠን ጉሌህ ጠቀሜታ አሇውና ዯረቆቱ የበዛውን አይነት መምረጥ ይመከራሌ፡፡ 

በተቃራኒው በቀጥታ ሇምግብነት የሚውለት ዓይነቶ አነስተኛ መጠን ማሇትም ከ20% በታች ያሊቸው የዝርያ 

አይነቶች ሆነው በተፇጥሮአቸው የመሊቆጥ (Waxy nature) ባህሪ ያሊቸው ናቸው፡፡ እንዯዚህ አይነት የውሃ 

ይዘታቸው ከፌተኛ የሆኑ የዝርያ አይነቶችን ሇቺኘስ መጠቀሙ በአብዛኛው አካባቢ እንዯምንመሇከተው 

በሙቀት አማካኝነት የሚተነውን የዴንቹ ቆረት ክፌተት ክፌሌ በዘይት የመሙሊት ሁኔታን ስሇሚፇጥር 

ዘይታማ የሆነ ምግብን ስሇሚሰጠን የመበሊት እዴሊቸውን በእጅጉ ይቀንሳሌ፡፡ ስሇሆነም በምግብ አዘገጃጀት 

ወቅት የምንመርጣቸውን የዝርያ አይነቶች ሌናዘጋጀው ከምንፇሌገው የምግብ አይነት ጋር ሉጣጣሙ 

መቻሊቸውን በውሌ መሇየትና ማረጋገጥ ያስፇሌገናሌ፡፡ እነዚህን የተሇያዩ አይነቶች ሇመሇየት ከሚያስችለት 

የተሇያዩ ሥሌቶች ውስጥ ዴንቹን ቀቅል ከበሰሇ በኋሊ ሇሁሇት በመክፇሌ ግማሹን ማንኪያው ጀርባ 

መዲመጥ፣ በዚህን ጊዜ ከመሊቆጥ  ይሌቅ የመፇረካከስ ባህሪ ካሳየ ሇቺኘስ ተስማሚ ሲሆን የሚሊቁጥ ከሆነ 

ሇወጥና ሇቅቅሌ ተስማሚነቱን ሇመሇየት ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ቀሪውን ግማሽ ክፊይ በነጭ 

ሳህን/ወረቀት ሊይ ላለቱን እንዱቆይ በማዴረግ የቀሇም ሇውጥ ማምጣቱን መከታተሌ፡፡ የመጥቁር ባህሪን 

ካሳየ ሇቺኘስ ማረጋገጫ ምሌክት ይሆናሌ፡፡ 

 

   16. የዴንች አጠቃቀምና ከዴንች ሉዘጋጁ የሚችለ የምግብ አይነቶች 
 

ዴንች በአብዛኛው የአገራችን ክፌሌ በቅቅሌ፣ በወጥና በሳሊዴ መሌኩ ከመዘጋጀትና ከቅርብ ጊዜያት ወዱህ 

ዯግሞ በዋና ከተሞች አካባቢ በጥብስ መሌክ ተዘጋጅቶ ጥቅም ሊይ ከመዋሌ የዘሇሇ ጠቀሜታ ሊይ ሲውሌ 

አይታይም፡፡ ይሁን እንጂ በአውሮፓ ከአጠቃሊይ የቀን ፌጆታቸው ውስጥ ከ50-60%ን ሇቺፕስና ክሪፕ 

መስሪይነት ሲገሇገለበት የቀሪውን ዴንች  

 

ምርት ወዯ እስታርች በመቀየር በጨርቃጨርቅ፣ በመዴሃኒት፣ በወረቀት፣ በማጣበቂያ፣ በመዋቢያ፣ በማስቲካ 

እና ላልች በርካታ ፊብሪካዎች ውስጥ በጥሬ ግብአትነት ጥቅም ሊይ ሲያውለት፣ ከምግብነት ሇኬክ፣ 

ሇአሌኮሆሌ፣ ሇቮዴካ መስሪያነትም አገሌገልት ሊይ እያዋለት ይገኝሌ፡፡ በሃገራችን ኢትዮጵያ የህብረተሰቡን 
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የዴንች አመጋገብና አጠቃቀም ዘዳዎችን ሇማስተዋወቅና በተዯረጉ የተሇያዩ ጥረቶች ዴንችን ከተሇያዩ 

ሰብልች ጋር በማዯባሇቅ በርካታ የምግብ አይነቶችን ሇማዘጋጀትና ጠቀሜታውንም ሇማስፊፊት እንዯሚቻሌ 

ታውቋሌ፡፡ በዚሁም መሠረት የሆሇታ የምግብ ሳይንስና ዴህረ ምርት አያያዝ ምርምር ክፌሌ ባካሄዲቸው 

የተሇያዩ ጥናቶች ከዚህ በታች የተዘረዘሩ የምግብ አይነቶችን ከዴንች ሇማዘጋጀት እንዯሚቻሌ አሳይተዋሌ፡፡ 

እነዚህም  

 

1. የዴንች ጥብስ (Chips)- ይህንን ሇማዘጋጀት በቅዴሚያ ዴንቹን ማጠብና መሊጥ፡፡ ከዚያም 

የተሊጠውን ዴንች 1 ሳ.ሜ በ1 ሳ.ሜ አንዴ አይነት አዴርጏ በቁመቱ ከትፍ በንፁህ ውሃ ማሇቅሇቅና ሪንፁህ 

ፍጣ ማዴረቅ፡፡ ቀጥልም ይህንን ታጥቦ የተከተፇ ዴንች በፇሊ ዘይት ውስጥ መጥበስና ሲበስሌም አውጥቶ 

መጠቀም ናቸው፡፡ 

 

2. የዴንች ጥብስ (Chrisp)- ክሪስኘ ሇማዘጋጀት በቅደሚያ ዴንቹን አጥቦ መሊጥና ከ1.2-1.5 ሚሜ በሆነ መጠን 

በክብ ቅርጽ አንዴ አይነት አዴርጎ መክተፌ፡፡ ከዚያም የተከተፇውን ዴንች በውሃ ማሇቅሇቅና በንጹህ ፍጣ 

ማዴረቅ፡፡ በመጨረሻም በፇሊ ዘይት ከጠበሱ በኋሊ አውጥቶ በወረቀት ሊይ ማስቀመጥና መመገብ ነው፡፡ 

 

3. ገንፍ- ሶስት የቡና ስኒ የሚሆን ታጥቦ፣ ተቀቅል፣ ተሌጦና ተዲምጦ የተዘጋጀ ዴንችን 1ከ ½ የቡና ስኒ 

ወተት/ውሃ/ 1 የሾርባ ማንኪያ ቅቤ፣ ½ የሻይ ማንኪያ በርበሬና ትንሽ ጨው ሇጣዕም በመጠቀም ወተቱን 

ወይንም ውሃውን በብረት ዴስት ጥድ በማፌሊት ጨውንና ዴንቹን ጨምሮ ማዋሃዴና ሲበቃው በሰሃን 

ገሌብጦ ማባያ ቅቤ/ዘይት ከበርበሬ ጋር አዯባሌቆ ትኩሱን መመገብ፡፡ 

 

4. ቂንጨ- ይህንን የምግብ አይነት ሇማዘጋጀት 5 የቡና ስኒ  የተከተፇ ዴንች፣ 2 የሾርባ ማንኪያ የተከተፇ 

ሽንኩርት፣ 4- የቡና ስኒ ወተት፣ ከአስፇሇገ ትንሽ ቁንድ በርበሬ ሇጣዕም፣ ጨው፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ዘይትና 

ካስፇሇገም 1 የሾርባ ማንኪያ ቅቤና ከተገኘ ሮዝመሪ ሇጣዕም፣ በመጠቀም ሉሰራ ይችሊሌ፡፡ አሰራሩ 

በመዸመሪያ ዴንቹን አጥቦ መሊጥ፣ ዴቅቅ አዴርጏ መክተፌና አጥቦ ጨርቅ ሊይ ዘርሮ ማዴረቅ፡፡ ከዚያም 

ዘይቱን በብረት ዴስት ዉስጥ  

 
ጨምሮ በመጣዴ ዴንቹን በመጨመር ጨውን፣ ሽንኩርቱንና ቁንድ በርበሬውን መነስነስና ወተቱን ጨምሮ 

ከዴኖ በሇሳሳ እሳት ሳያማስለ ማብሰሌና መመገብ፡፡ እዚህ ሊይ እሳቱ ከበዛ ወተቱ ተቃጥል ጣዕሙንም ሆነ 

የምግብ ይዘቱን እንዲያበሊሸው ጥንቃቄ ማዴረግ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 
5. የዴንች ፌርፌር- ይህን ሇማዘጋጀት ዯግሞ 6 ጥሬ ዴንች፣ 2 ፌሬ ቲማቲም፣ 2 እንቁሊሌ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ 

የተከተፇ ሽንኩርት፣  ½ የሾርባ ማንኪያ የተከተፇ ቃሪያ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣1 የሾርባ ማንኪያ 
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ቅቤና ½ የሾርባ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት ያስፇሌጋሌ፡፡ ከዚያም ዴንን አጥቦ መቀቀሌና ሲበስሌ አውጥቶ ሌጦ 

ጎረዴ ጎረዴ አዴርጎ መክተፌ፡፡ በመቀጠሌ ቀይ ሽንኩርቱን ሌጦ፣ ቲማቲሙን በፇሊ ውሃ ውስጥ ጥቂት 

አቆይቶና ቃሪያውን አጥቦ አደቅቆ መክተፌና እንቁሊለን ዯግሞ መትቶ ማዘጋጀት፡፡ በመቀጠሌ ሽንኩርቱን 

በዘይት አቁሊሌቶ ቲማቲሙንና ሽንኩርቱን ጨምሮ ማቁሊሊትና በመጨረሻም እንቁሊለንና ዴንቹን ጨምሮ 

አፇርፌሮ ወይ ከቂጣ አሉኘየም ከእንጀራና ዲቦ ጎር መመገብ፡፡ 

 
6. የዴንች ሳንዱዊች- ሇሳንዴዊች ዝግዹት ይሢይስፌሌግዊ ጰ ትሊሌቅ ዴንች፣ 2 ይብና ሲኒ አይብ፣ ¼ የሻይ 

ማንኪያ ቁንድ በርበሬ፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሻይ ማንኪያ በርበሬና 3 የሾርባ ማንኪያ ዘይት ሲሆን 

በመጀመሪያ ዴንቹን አጥቦ ቀቅል ማቀዝቀዝና በቁመቱ ውስጡን ቦርቡሮ በማውጣት ጨው ጨምሮ ከአይብ 

ጋር አዋህድ በተቦረቦረው ውስጥ መሙሊት፡፡ በስትመጨረሻም ቁንድ በርበሬ /ሚጥሚጣ ነስንሶ በመካከሇኛ 

ሙቀት/ዝግ ባሇ እሳት በዴስት ውስጥ ትንሽ ዘይት ጠብ አዴርጏ ትንሽ አቆይቶ ማውጣት ነው፡፡ 

 

7. የዴንች ስጋ ፌርፌር- ይህንን ሇማዘጋጀት የሚያስፇሌጉት ግብአቶች 4 የቡና ስኒ ዴንች፣ 1 የቡና ሲኒ ዯቅቆ 

የተከተፇ ስጋ፣ 4 የሾርባ ማንኪያ ቀይ ሽንኩርት፣ 1 ከ1/2 የሾርባ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሌ፣ ½ 

የሻይ ማንኪያ ቃሪያ፣ 4 የቡና ሲኒ ዘይት፣ 1 የሻይ ማንኪያ ሮዝመሪና ትንሽ ጨው ሇጣዕም ናቸው፡፡ 

አሰራሩም በመጀመሪያ ዴንቹን አጥቦ መቀቀሌ፣ ሌጦና ዲምጦ ከቀይ ሽንኩርቱና ዝንጅብለ ጋር ከትፍ 

መሇንቀስ፡፡ ከዚያም ጥሬውን ስጋ አዴቅቆ መክተፌ፡፡ በመጨረሻም ዘይቱን ጨምሮ ሞቅ ሲሌ ቀይ 

ሽንኩርቱን በመጨመር ማቁሊሊትና ስጋውን ጨምሮ አጋም እስከሚመስሌ ማቁሊሊት፡፡ በመጨረሻም ነጭ 

ሽንኩርቱንና ዝንጅብለን፣ ሮዝመሪውን፣ ቁንድ በርበሬውንና ጨውን ጨምሮ ከተዲመጠው ዴንች ጎር በዯንብ 

አዋህድ ማቅረብ ነው፡፡ 

 

8. የዴንች ብስኩት- ሇዚህ ዝግጅት  8 ተሇቅ ተሇቅ ያለ ዴንቾች፣ 2 እንቁሊሌ፣ 1 የቡና ስኒ ወተት፣ 1 የቡና 

ስኒ ስንዳ ደቄት፣ 1 ከ1/2 የሻይ ማንኪያ ቁንድ በርበሬ፣ 1 የሾርባ  

 
ማንኪያ ዘይትና ትንሽ ጨው ሇጣዕም ያስፇሌጋሌ፡፡ በመቀጠሌ ዴንቹን አጥቦ ዯቀቅ አዴርጏ መክተፌና 

በውሃ በማጠብ በወንፉት/ጨርቅ/ ሊይ ዘርሮ ማዴረቅ፡፡ ከዚያም እንቁሊለን መትቶ  

ከወተት ጋር ማዯባሇቅና ስንዳ ዲቄቱን ጨውንና ቁንድ በርበሬውን ጨምሮ መትቶ ከዴንቹ ጋር ማዯባሇቅ፡፡ 

በመጨረም መጥበሻ/ብረት ዴስት ዘይት ቀብቶ ዝግ ባሇ እሳት ሊይ ጥድ ከዴብሌቁ እየቆነጠሩ አጋም 

እስከሚመስሌ አገሊብጦ መጥበስ፡፡ 

 
9. የዴንች ሽሮ ወጥ- ይህንን ሇማዘጋጀት 3 መካከሇኛ ዴንች አጥቦ ቀቅልና ሌጦ መዲመጥ፡፡ ከዚያም፣ 4 የሾርባ 

ማንኪያ ቀይ ሽንኩርት አዴቅቆና ከትፍ በ3 የሾርባ ዘይት፣ 2 የሾርባ ማንኪያ በርበሬ ትንሽ ጨውና ቅመም 
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ውስጥ በመጨመር ማቁሊሊትና ሲበስሌም በዯንብ ተከትፍ የሊመውን፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርትና ½ 

ማንኪያ ዝንጅብሌ ጨምሮ ማቁሊሊት፡፡ ቁላቱ ተዋህድ ሲበቃው 5 የቡና ስኒ ውሃ ጨምሮ ማፌሊትና 

የተዲመጠውን ዴንች ጨምሮ እስኪበቃው አንተክትኮ ማውጣት፡፡ ከዚያም ጨመት ሲሌ በእንጀራ ወይም 

በዲቦ መመገብ፡፡ 

 
10. የዴንች በሶ- ሇዚህ የምግብ አይነት ዝግጅት 4 መካከሇኛ የተቀቀሇ ዴንች ½ የሻይ ማንኪያ ሚጥሚጣ፣ ¼ 

የሻይ ማንኪያ ኮረሪማ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ቅቤና 1 የቡና ስኒ ወተት/ውሃና ጨው ሇጣዕም ተጠቅሞ 

የበሰሇውን ዴንች ሳይጓጉሌ በመዲመጥ ወተቱን-ውሃውን፣ ጨውን፣ ኮረሪማውን፣ ሚጥሚጣውንና ቅቤውን 

ከሊመው ዴንች ጋር በማዯባሇቅ በንፁህ ሳህን አቅርቦ መመገብ በተሇይ ሇህፃናትና አቅመ ዯካሞች ጠቃሚ 

ነው፡፡ 

 

11. የዴንች ፓስታ - የዴንች ፓስታ ሇማዘጋጀት 2 መካከሇኛ ዴንች 1 ትሌቅ ቲማቲም 2 የሾርባ ማንኪያ 

ሽንኩርት፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይትና ሇጣዕም የሚሆን ትንሽ ጨውና ቁንድ በርበሬ ያስፇሌጋሌ፡፡ አሰራሩም 

በመጀመሪያ ዴንቹን አጥቦ መሊጥና በቀጫጭኑ ሸንሽኖ ገንፇሌ አዴርጎ በጣም ሳይበስሌ ማውጣት፡፡ ከዚያም 

ሽንኩርቱን በዘይት አግሞ እስከሚበስሌ ማቁሊሊትና ተሌጦ የተከተፇውን ቲማቲምና ጨው ጨምሮ ማብሰሌ፡

፡ በመጨረሻም የተሸነሸነውን ዴንች ጨምሮ ትንሽ እሳት ማስመታትና አውጥቶ መመገብ፡፡ 

 

12. የዴንች እንጀራ- ይህን እንጀራ ሇማዘጋጀት 4 ስኒ የዴንች ደቄት፣ 4 ስኒ የጤፌ ደቄቶች፣ 1 ስኒ የጤፌ 

እርሾና 1 ሉትር ውሃ ሲያስፇሌግ እነዚህን ዲቄቶች አዯባሌቆ አቡክቶ ከ2 ወይንም 3 ቀን በኋሊ አጥልና ሞቅ 

ባሇ ውሃ አቅጥኖ ኩፌ ሲሌ መጋገር ነው፡፡ 

 
13. የዴንች ዲቦ/አምባሻ- ሇዚህ የምግብ አይነት ዝግጅት 2 የቡና ስኒ የዴንች ደቄት፣ 1 የሻይ ማንኪያ እርሾ፣ 2 

የቡና ስኒ ስንዳ ደቄት፣ ጨውና ውሃ ያስፇሌጋሌ፡፡ በቀጣይ ከስንዳው 

 
ጥቂት እርሾ በጥብጦ ማሳዯርና ሁሇቱንም ደቄት አዯባሌቆ ሇስሇስ ባሇ ውሃ በዯንብ አሽቶ ማቡካት፡፡ ይህ 

በዯንብ ቦክቶ ኩፌ ሲሌ የመጋገሪያውን እቃ ዘይት ቀብቶ በኮባ ጠቅሌል በሸክሊ ምጣዴ ሊይ መጋገር፣ 

ሇአምባሻ ውሃውን አነስ አዴርጏ በዯረቁ ማሸትና ሲቦካ በጌጥ ጠፌጥፍ በሸክሊ ምጣድ መጋገር ነው፡፡  

 
14. የዴንች ሳንቡሳ- ሇዴንች ሳንቡሳ ስራ 4 የቡና ስኒ ተቀቅል የተሊመ ዴንች፣ ½ የቡና ስኒ ዯቆ የተከተፇ 

ሥጋ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ቀይ ሽንኩርት፣ 1 የሻይ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቃሪያ፣ ½ 

የሻይ ማንኪያ በርበሬና 1 የቡና ስኒ ዘይት ያስፇሌጋለ፡፡ ከዚያም ዴንቹን አጥቦ መቀቀሌና ሌጦና ዲምጦ 

መጠጥ እንዱሌ ትንሽ ማቆየት፡፡ ቀጥል ግማሹን ስኒ ዘይት ተጠቅሞ ሽንኩርቱን አብስል በርበሬውን 
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በመጨመር ማቁሊሊትና ነጭ ሽንኩርቱን ዝንጅብለንና ሥጋውን ጨምሮ ማብሰሌ፡፡ ከዚያም የተዲመጠውንና 

ዴንች በተፇሇገው አይነትና መጠን/በሶስት ማዕዘን/ እየቆረጡ የበሰሇውን ሥጋ ጨምሮ በመጠቅሇሌ ጫፌና 

ጫፈን አያይዞ መዴፇን፡፡ በመጨረሻም መጥበሻውን ዘይት ቀብቶ  እያገሊበጡ መጥበስ፡፡ ሳምቡሳ ሇቁርስም 

ሆነ ሇመክሰስ ጥሩ ምግብ ነው፡፡ 

 
15. የዴንች ቋንጣ ወጥ- ሇዴንች ቋንጣ ወጥ ዝግጅት 6 የቡና ስኒ በስሱ ተሸንሽኖ የዯረቀ ዴንች፣ 6 የሾርባ 

ማንኪያ ዯቅቆ የተከተፇ ቀይ ሽንኩረት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ የሊመ ነጭ ሽንኩርትና ½ የሻይ ማንኪያ 

ዝንጅብሌ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ በርበሬ፣ 5 የቡና ስኒ ውሃ፣ ½ የሻይ ማንኪያ ዘይት፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቅቤና 

ጨው ያስፇሌጋለ፡፡ በመቀጠሌ በስሱ ተሸንሽኖ የዯረቀውን ዴንች በውሃ አጥቦ በስስ መሌመሉ ሸፌኖ ሄይ 

ሊይ ማስጣትና ሲዯርቅ በንፁህ ኘሊስቲክ ከቶ ዯረቅ ቦታ ማስቀመጥ፡፡ ኸዚያም ተሌጦ የተከተፇውን ሽንኩርት 

በዘይት ማብሰሌና አጋም ሲመስሌ በርበሬ ጨምሮ በማቁሊሊት ነጭ ሽንኩርቱን ዝንጅብለን ጨምሮ አንደን 

ስኒ ውሃ ጠብ እሸየዯረጉ ማብሰሌ፡፡ 

 

16. የዴንች ምንቸት አብሽ- ሇዚህ ምግብ ዝግጅት 2 ኩባያ የተከተፇ ዴንች 1 ጭሌፊ የተከተፇ ሽንኩርት 1 

የቡና ስኒ ዘይት 1 የሾርባ ማንኪያ የተፇጨ ነጭ ሽንኩርት 2 ሾርባ ማንኪያ በርበሬ 2 ከፌ ከፌ ከፌ ያለ 

ቲማቲምና ጨው ሲሆን አሰራሩ በመጀመሪያ ዴንቹን አጥቦ በመሊጥና መካከሇኛ ቀዲዲ ባሇው 

መፇቅፇቂያ/በምስማር በተበሳሳ ቅርቆሮ በመፊቅ ወይንም በመቆራረጥ ይጀምራሌ፡፡ በመቀጠሌም ሽንኩርቱን 

ሌጦ አደቅቆ መክተፌና በዘይት አብስል በበርበሬና ቲማቲም ጨምሮ ማቁሊሊት፡፡ ከዚያም ነጭ ሽንኩርቱን 

የተፇጨውን ዴንችና ጨው በመጨመር አስተካክል ማብሰሌ፡፡ በመጨረሻም ማውረዴና በእንጀራ ወይንም 

በዲቦ መመገብ፡፡ 

 

17. የዴንች ጨጨብሳ- ሇዚህ የምግብ አይነት ዝግጅት 1 ኩባያ የዴንች ደቄት 3 ቡና ስኒ ውሃ 2 የሾርባ 

ማንኪያ ቅቤ ½ የሾርባ ማንኪያ በርበሬ/ሚጥሚጣና ጨው ያስፇሌጋሌ፡፡ ከዚያም ውሃውን ሇብ አዴርጏ 

ደቄቱን ማቡካት፡፡ በዚህ ወቅት ጨውን በትንሽ ውሃ ማሟሟትና ከቡኮው ጋር አብሮ ማዋሃዴ፡፡ ከዚያም 

የተቦካውን ዴንች በብረት/በሸክሊ ምጣዴ መጋገርና አጋም መስል ሲበስሌ ማውጣት፡፡ ከዚያም ቂጣውን 

በትንንሹ ቆራርሶ ቀሌጦ ከበርበሬ ጋር በተዯባሇቀ ቅቤ መሇወስና መመገብ፡፡ 

 
18. የዴንች ኮተላት- ይህንን የዴንች ምግብ ሇማዘጋጀት 4 የተቀቀሇ ዴንች፣ 1 እንቁሊሌ፣ 2 ሾርባ ማንኪያ 

ፌርኖ ደቄት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ዯቆ የተከተፇ ቃሪያ፣ 2 ስኒ ዘይት፣ ጨውና ቁንድ በርበሬ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

በመቀጠሌ የተቀቀሇውን ዴንች መሊጥና በዯቃቁ ከትፍ ከተመታ እንቁሊሌ፣ በርበሬ፣ ጨውና ቃሪያ ጋር 

መዯባሇቅ፡፡ ይህንንም በአግባቡ ተዯባሌቆ የተዋሃዯ ቅሌቅሌ በቅርፅ በቅርፅ እያዴቦሇቦለ በዘይት ጠብሶ 

ከማንኛውም ምግብ ጋር አንደ ሊይ አቅርቦ መመገብ ይቻሊሌ፡፡  
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ማሳሰቢያ- ትንሽ ቋንጣ ከትፍ አገንፌልና ዴቅቅ አዴርጎ ከትፍ ከዴንቹ ጋር ቢቀሊቀሌ የምግብ ይዘቱን 

ይበሌጥ እንዯሚያሻሽሇው የጥናት ዘገባዎች ያስረዲለ፡፡ 

 

   17. የገበያ ዕዴልች 
 

ቀዯም ሲሌ በሰብለ ዯረጃና ጥቅም ስር ሇመግሇፅ እንዯተሞከረውና ቆየት ብሇው የወጡ ዘገባዎች 

እንዯሚያስረደት በአሁኑ ጊዜ በአማራ ክሌሌ ብቻ ከሚመረተው ዴንች ውስጥ 69% ሇአገር ውስጥ የገበያ 

ፌጆታ እንዯሚውሌ ያስረዲለ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በአሁኑ ጊዜ የከተሞችን መስፊፊት ተከትል እየታየ ያሇው 

የአመጋገብ ባህሌ ሇውጥ ሇዴንች አቀናባሪች በተሇይም በፇጣን ምግብ ዝግጅት ዙሪያ ሇተሰማሩም ሆነ 

ወዯፉት ሇሚሰማሩ ባሇሀብቶች ጥሩ የገበያና የገቢ ማግኛ ሰብሌ እንዯሆነ ይታመናሌ፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ 

በምስራቁ የሀገራችን ክፌሌ ከሚመረተው የዴንች ምርት ውስጥ ከ50% የማያንሰው ምርት ወዯ ጅቡቲና 

ሱማሉያ እንዯሚሊክና ጥሩ የውጭ ምንዛሬ ምንጭ እንዯሆነ ከምስራቅ ኢትዮጵያ የውጭ ንግዴ ቅ/ጽ/ቤት 

የተገኘ መረጃ ያስረዲሌ፡፡ በሱማሉያ የጠረፌ ሊይ ንግዴ በኩሌ የሚወጣው ዴንች በአግባቡ ከፀዲ በኋሊ ወዯ 

መካከሇኛው ምስራቅ ሃገራት እንዯሚሊክ መረጃዎች ይጠቁማለ፡፡ ይህ ሁኔታ በአሁኑ ጊዜ በምርምር የወጡና 

ሇተሇያየ ጥቅም ሉውለ የሚችለ ዝርያዎቻችንን በአግባቡ አምርተን አፀዲዴተንና አሽገን በተሇያየ የስያሜ 

መግሇጫ መጠሪያ ሰጥተን ወዯተጠቀሱት ሃገራት ገበያ ብንሌክ ጥሩ የውጭ ምንዛሬ ማጎሌበቻ ክፌት  

 

የኢንቨስትመንት መስክ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ በዚህም ምክንያት በምስራቁ የሃገራችን ክፌሌ ከጫት 

በመቀጠሌ በአካባቢው በከፌተኛ ዯረጃ የሚመረተውንና ዋነኛ የምግብ ሰብሌ የሆነውን የማሽሊ ሰብሌ በ759% 

የብሌጫ መጠን የገቢ ምንጭ እንዯሆነ የጥናት ዘገባዎች ያሳያለ፡፡ ከዚህ በሃገር ውስጥ በጅቡቲና በሱማሉያ 

የጠረፌ ሊይ ንግዴ ካሇው የገበያ እዴሌ በተጨማሪ በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያና በሱዲን ሃገራት መካከሌ 

የተፇጠረው መሌካም ግንኙነትና በመተማ በኩሌ የተከፇተው የኢትዮ- ሱዲን የጠረፌ ንግዴ እንቅስቃሴ 

የሰብለን የወዯፉት የገበያ እዴሌ ይበሌጥ እያጎሊው እንዯሚሄዴ በአሁኑ ጊዜ ያሇው የንግዴ እንቅስቃሴ 

ተጨባጭ ማስረጃ ነው፡፡ ይህንን የጠረፌ ሊይ ንግዴ ተከትል በአሁኑ ወቅት ከአሩሲ ኮፇላ ዴረስ እየተጓጓዘ 

ገበያ ሊይ እየዋሇ እንዯሆነ ከተሇያዩ ምንጮች የተገኙ መረጃዎች ያስረዲለ፡፡ ዴንች ዯርቆ ወዯ ደቄትነት 

ከተቀየረ በጨርቃጨርቅና በወረቀት ኢንደስትሪ ውስጥ በጥሬ እቃ ግብአትነት ከማገሌገለም ባሻገር የዴንቹ 

እስታርች (የተጣራ ደቄት) በተሇያዩ የኬሚካሌ ይዘት ሇውጥ ውስጥ እንዱያሌፌ ከተዯረገ ሇማጣበቂያ፣ 

ሇመዴሃኒትና ላልች ምግብ ነክና ምግብ ነክ ሊሌሆኑ ፊብሪካዎች አገሇገልት ስሇሚውሌ ይውጭ ምንዛሪን 

ከማዲን በተጨማሪ በወጭ ምንዛሬ ምንጭነት ከፌተኛ ፊይዲን ሇሃገራችን እንዯሚያበረክት የላልች ሃገራት 

ተሞከሮ ያመሇክታሌ፡፡ በዚህም አገሪቱ ያስቀመጠችውን የግብርና ሽግግር እቅዴ ግብ ሇማሳካት ጉሌህ ሚና 
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እንዯሚኖረው ይታመናሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በምርምር ተሻሽሇው  የተሇቀቁትን የሰብለን ዝርያዎች ዘር 

በሃገሪቱ ውስጥ የሚያባዛ አካሌ አሇመኖሩ በአብዛኛው የአፌሪካ ሀገራት ውስጥ እንዯሚታየው ሁለ ሇዘር 

አምራቾች ክፌት የኢንቨስትመንት እዴሌ ከመሆኑም ባሻገር ያሌተነካ ክፌት የስራ መስክ ነው፡፡ በዴምሩ 

ዴንች በሃገሪቱ ውስጥ በከፌተኛ ፌጥነት እያዯገ ሊሇው የህዝብ ቁጥር የምግብና የንጥረ ነገር ፌሊጎት 

ዋስትናን ሇማረጋገጥ ካሇው ፊይዲ በተጨማሪ ሇተሇያዩ ኢንደስትሪዎቻችን በጥሬ እቃ ግብአትነት ሇገበያም 

ቀርቦ የገንዘብ ምንጭ እንዯሚሆን ከሊይ የተዘረዘሩት ግሌጽ ሁኔታዎች ያስረዲለ፡፡ ሇዚህ ተጨባጭ ማሳያ 

የሚሆነን በእንግሉዝ ምንም እንኳን ዴንች የብርእና አገዲ ሰብልችን አንዴ አምተኛ የቆዲ ሽፊን ቢይዝም 

በሄታር የገቢ መጠን ሲሰሊ ግን የእነዚህን ሰብልች ሰባት እጥፌ ሇአጠቃሌይ የአገሪቱ የግብርና ገቢ ማበርከቱ 

ከበቂ በሊይ የሆነ ማሳያ ነው፡፡    
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