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መግብያ  

 ዴንች እኢአ 1858  ወዯ አገራችን እንዯገባ ይነገራሌ። 

 በዯጋና ወይናዯጋ አካባቢዎች ዴንች የምግብ ዋስትናን 
ሇማረጋገጥ የማይተካ ሚና አሇው። 

 በአሇም ሊይ ከሚመረቱ ሰብልች ውስጥ ከስንዳ÷ በቆልና 
ሩዝ በመቀጠሌ ዴንች በአራተኛ ዯረጃ ሊይ የተቀመጠ  

 ዴንች በስፋት መሌማት ሊይ ካለትና ወዯፊትም በተሇይ 
መስኖን በመጠቀም በስፋት መሌማት የሚችሌ ነው  

 በአሁኑ ሰዓት የህዝብ ቁጥር በመጨመሩና የመሬት ይዞታ 
እያነስ በመጣበት ጊዜ ዴንች ከጓሮ ወጣ ብል በሰፊ ማሳ 
ሊይ እየተመረተ ይገኛሌ። 

 ዴንች በምግብ ይዘቱ በዋናነት የሀይሌ ምንጭ ቢሆንም 
የተመጣጠነ የካልሪና የፕሮቲን ይዘት  

 ዴንች በንጥረ ነገር ይዘቱ፣  

 ከከብት ወተት ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ፕሮቲን ያሇዉ  

 የእንቁሊሌን ዯግሞ 70% የሆነ ፕሮቲን ያሇዉ  

 ዴንች በዋናነት የቫይታሚን ሲ ምንጭና ከብዙ የሰብሌ 
ዝርያወች የማይገኘዉን ሊይሲን (lysine) የተባሇ ዓሚኖ 
አሲዴ ምንጭ ነዉ:: 

 ከላልች ሰብልች ዴንችን የተሻሇ ተመራጭ የሚያዴርጉት 
ምክንያቶች፦  

 በትንሽ መሬት ብዙ ምርት መስጠቱ/High yield/ 

 ቶል መዴረሱ  

 ሇሰብሌ ፈረቃ/Double cropping/ ምቹ መሆኑ  

 ሇሰብሌ ስብጥር/Intercropping/ ተስማሚ መሆኑ  

  በጓሮና በተበጣጠሰ ማሳ ሊይ ሇማሌማት አመች 
መሆን  

 የዴንች አሇም አቀፍ አማካይ ምርታማነቱ በሄክታር 
ከ40 ቶን በሊይ የዯረሰ ሲሆን አማካይ የሰብለ 
ምርታማነት ከ 7 ቶን(70 ኩንታሌ) በታች ይገኛሌ፡፡ 

ሇዝቅተኛው ምርት ምክንያቶች  

 በሽታን ተቋቁመው ከፍተኛ ምርትን ሉሰጡ የሚችለ    

 የተሻሻለ ዝርያዎች እጥረት  

 ዯካማ የሰብሌ ኣያያዝ ዘዳ (ከቅዴመ ምርት እስከ 
ዴህረ ምርት አያያዝ) 

 ዯካማ የአፈር ሇምነት አጠባበቅና አያያዝ  

 ዝቅተኛ የግብዓት አጠቃቀም  

 ዯካማ የበሽታና ተባይ ቁጥጥርና የዘር ጥራት ናቸዉ:: 
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የተሻሻለ የድንች ዝርያዎች፤ 

yZRÃ 

SM  

tS¥¸ 

kF¬ 

(b»TR 

kÆHR wlL 

b§Y)  

lmDrS  

y¸ÃSfL

gW qÂT  

yxbÆW  

qlM  

ምርታማነት  

(kùN¬L bÿK¬R)  

bMRMR   bgbÊ 

¥ú  

በሇጠ  1600-2800  110  nu  471.9  281-338  

ጉዯኔ  1600-2800  120  nu  291.7  210  

DgmŸ  1600-2800  100-110  nuÂ 

Š×l¤T  

305-366  257  

zNgÂ  2000-3100  105-110  nu  300-350  225-250  

Ùœ  2000-2800  110-115  nu  244-330  220-250  

¯rb¤§  2200-3200  134-159  dB²² bþÅ  300-520  260-300  

g¤‰  2200-3200  130  bþÅ  259  180-200  

jln¤  1600-2800  100-110  dB²² 

wYN «J  

403  291  

yxµÆbþ  1600-3100  100  -  50-80  40-60  

 

 

 

    ድንችን ሇማምረት የሚስፈልጉ ሁኔታዎች 

 ከፍታ፤  ከባህር ጠሇል እስከ 4000 ሜትር  

  የአየር ሙቀት፤ ትክክሇኛው የአየር ሙቀት ከ15-27 

ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲሆን 20-29 ከሆነ ኮረት ትናንሽ ከ 

29 በሊይ ከሆነ ደግሞ ድንቹ አያኮረትም  

  የዝናብ መጠን ፤ 750-850ሚሜ 

 የአፈር አይነት ፤ ድንች ጨዋማና ኮምጣጣ ባህሪ 

ካሊቸው ማሳዎች ውጪ ሊይ ሉበቅል ይችሊል፡፡ ይሁን 

እንጂ አሸዋ ቀመስ (Sandy loam) በብስባሽ የበሇፀገ 

የአፈር አይነት ይመረጣል፡፡ ድንች ውሃ የሚቋጥር 

የአፈር አይነት አይስማማውም፡፡ የአፈሩ ኮምጣጣነትን 

በተመሇከተ ኮምጣጣነቱ አሉያም (PH) ከ6-8 የሆነ 

ሇድንች በጣም ተስማሚ ነው፡፡ 

የዴንች ማሳ ዝግጅት 

 የዴንች ማሳ አፈሩ ሳይዯርቅ ወይም ሳይረጥብ 
ማዘጋጀት  

 ዴንች ከ40-50 ሳ ሜ የበሇጠ ወዯ መሬት ውስጥ ዘሌቆ 
ሉያዴግ የሚችሌ ሳይሆን በሊይኛው የአፈር ክፍሌ 
አካባቢ የሚገኝ ነው፡፡  
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ከ3-4 ጊዜ ዯጋግሞ አሇስሌሶ ማረስ የሚኖረው ጠቀሜታ 

 ሰብለ ጥሩ እዴገት አንዱኖረው ያዯርጋሌ  

 የአፈር ውስጥ ንጥረ- ነገሮችንም ሆነ ውሃ በተፈሇገው መጠን 
ሇማግኘት ያግዛሌ 

 ማሳውን በአረም ከመወረስ ያዴነዋሌ፡፡  

 ስሩን በቀሊለ ሇማሳዯግ ያስችሇዋሌ፡፡ 

 ቡቃያውም በቀሊለ ወጥነት ባሇው ሁኔታ እንዱበቅሌ ያግዛሌ 

 ኮረቱንም ሳይጨናነቅ እንዱወፍር ያዯርገዋሌ 

 

የዴንች ዘር ወቅትና መጠን 

 ዴንች የሚራባው በኮረቱ እና በዘሩ (True potato seed) 

ሲሆን ትክክሇኛ የዘር ዴንች የሚባሇው ጉንቁለ ያሌሞተ 

ሆኖ የጉንቁለ ውፍረት ከ45-55 ሚሜ ሆኖ በቀሊለ 

የማይሰበር ጠንካራና አጭር መሆን ይገባዋሌ፡፡የዘሩ 

ክብዯትም 40-50 ግ ቢሆን ይመረጣሌ፡፡  

 

 

 

  

   

   

የዘር መጠን  

 እንዯ ኮረቱ ትሌቅነትና ትንሽነት የሚወሰን ቢሆንም 

በአንዴ ሄ/ር በአማካይ 20 ኩ/ሌ  መጠቀም 

ያስፈሌጋሌ፡፡ 

 

ትክክሇኛጉንቁሌ/Ideal seed tubers 

 

ያረጀ ዘር Old tubers 
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የተከሊ ወቅት  

 መኸር ወቅት፡- የመኸር ዝናብ እንዯጀመረ ቀዯም ብል 

ከሚያዝያ - ግንቦት ባለት ወራቶች መትከሌ፣ 

 በበሌግ ወቅት፡-  የበሌጉ ዝናብ እንዯጀመረ ቀዯም ብል 

መትከሌ፣ 

 በመስኖ፡- በመስኖ የሚመረት ዴንች ውርጭ የማይኖርበት 

ወቅት ታስቦ መተከሌ አሇበት፡፡ ይኸውም በዯጋማ አካባቢ ከ 

2000 ሜትር በሊይ ከፍታ ባሊቸው አካባቢዎች የውርጭ ጉዲት 

ከጥቅምት እስከ ጥር ባለት ወራት ከፍተኛ ስሇሚሆን በዚህ 

ወቅት የዴንች ዘር ባይዘራ ይመረጣሌ፡፡ 

የአተካከሌ ዘዳ  

• ጉንቁልችን ወዯ ሊይ አዴርጏ መትከሌ፣  

• ተመሣሣይ የዘር ጥሌቀት እንዱኖር ማዴረግ፣ 

• ዘሩ ማዲበሪያ ጋር እንዲይገናኝ መጠንቀቅ፣ 

• የተከሊ እርቀት 75.ሜ በመስመር መካከሌና 30.ሣ.ሜ 

በተክሌ መካከሌ  

• በተከሊ ወቅት ያሇው የአፈር እርጥበት አነስተኛ 

ከሆነና ሙቀቱ ከፍተኛ ከሆነ ጠሇቅ አዴርጏ 

መትከሌ  

 

 

 

 

75 ሳሜ 

30 ሳሜ 
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የማዲበሪያ አጠቃቀም  

ዴንች በከፍተኛ ዯረጃ የአፈር ንጥረ ነገርን የሚወስዴ ተክሌ 

በመሆኑ የተሻሇ   የምርት መጠንና ጥራት ያሇዉ ዴንች 

ሇማምረት ተፈሊጊውን የማዲበሪያ መጠን መጠቀም 

ያስፈሌጋሌ፡፡ ይህም ዲፕ 195 ኪ/ግ በሄ/ር፣  ዩሪያ 165 ኪ/ግ 

በሄር ሆኖ አጠቃቀሙን በተመሇከተ ዲፑ ሙለ በሙለ በተከሊ 

ጊዜ መጠቀም የሚገባ ሲሆን ዩሪያዉን  ዯግሞ ከሁሇት 

በመክፈሌ ግማሹን በዘር ጊዜ እና ቀሪዉን ዯግሞ በአበባ ጊዜ 

መጠቀም ያስፈሌጋሌ  

የናይትሮጅን መጠን ከበዛ ዉጤቱ 

 የኩረት ማኮረት መዘግየት ብልም ምርት መቀነስ  

 የስነህይዎታዊ ኡዯት መዛባት (physiological disorder) 

 በሚሰበሰብበት ጊዜ የከረቱ አሇመብሰሌ (immature tuber) 

 የቫይረስ በሽታ ምሌክቶችን መዯበቅ (masking effect)  

 የአካባቢ ብክሇት ያስከትሊሌ 

 

ፎስፈረስ 

 ይህ ንጥረ ነገር ሇተክለ ዉስጣዊ የህይዎት ኡዯት 

ወሳኝ ንጥረ ነገር ነዉ  

 ሇስር እዴገትና ዘር ሇማዘረር በጣም  

 የዴንች የፎስፈረስ ፍሊጎት ኮረት በሚኮርትበት ጊዜ 

ከፍተኛ ሲሆን በኩረት መሙሊት ጊዜ ይቀንሳሌ  

 ዴንች ፈጥኖ እነዱያኮርትና የኩረት ቁጥርን 

በመጨመር አይነተኛ ሚና አሇዉ  

 የፎስፈረስ እጥረት: አዝጋሚ እዴገት ቀጫጫ 

ተክሌና ዯማቅ አረጓዳና የተጨማዯደናየታጠፉ 

ቅጠልች እና የምርት መቀነስ  

ፍግ/ማንዩር/ኮምፖስት 

• የፋብሪካ ማዳበሪያ ካልተገኘ አማራጭ የንጥረ ነገር 

ምንጭ በመሆን ያገሇግሊል  

• ፍግ የአፈሩን ፊዚካልና ኬሚካሇዊ ባህሪ ያሻሽሊል  

• ፍግና ብስባሽ በሚጨመርበት ጊዜ በደንብ መበስበስ መቻል 

አሇበት ይህ ካልሆነ በሽታንም ሉሰራጭ ይችሊል  
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• ፍግ ብስባሽ እንደ ሰዉ ሰራሽ ማዳበሪያ ንጥረ ነገሮችን በቀሊለ 

አይሇቅም  

• ስሇዚህ ፍግ ብስባሽን እንደ ንጥረነገር ምንጭ ሇመጠቀም 

ከሰዉሰራሽ ማዳበሪያ ጋር መቀሊቀል አሇበት  

 

ሰብሌ ጥበቃ/Crop Protection/ 

 የአረም ቁጥጥርና አፈር ማስታቀፍ  

 ዴንች ከበቀሇ ከ2ኛዉ ሳምንት ጀምሮ የኩትኳቶ ስራን 

መጀመር ያስፈሌጋሌ፡፡  

 ዴንች አዴጏ ቅጠለ ግራና ቀኝ እስኪገጥም ዴረስ ከ2-3 

ጊዜ መኮትኮትና ማረም፣  

 በአካባቢዉ የአፈሩ ቅዝቃዜ ከፍተኛ ከሆነ ዴንቹ በቅል 

ከ15-20 ሴ.ሜትር ሲዯርስ አፈር ማሳቀፍ ይገባሌ፡፡  

የተባይ ቁጥጥር  

ዴንችን በከፍተኛ ዯረጃ ከሚያጠቁት የተባይ አይነቶች 

መካከሌ የዴንች እሳት እራት ትሌና ክሽክሽ ዋናዎቹ 

ናቸዉ፡፡  

  ሀ/  የዴንች እሳት እራትን ሇመከሊከሌ  

• የእርሻ ማሣን ንጽህና መጠበቅ፣  

• ንፁህ ዘር መጠቀም፣  

• ኩትኳቶ ማካሄድና ኮረቱን በማስታቀፍ ሇተባዩ ጥቃት 

እንዳይጋሇጥ ማድረግ፣  

• የእሳትራቱ ክስተት በመስክ ከታየ ሳይፐርሜትሪን 25% 

ኢሲ 1 ሉትር፣ ካርባሪል 85% ዌፓ 1.5 ኪ.ግ 

፣ማሊታይን 50% ኢ.ሲ 2 ሉትር በ600 ሉትር ውሃ 

በጥብጦ በአንድ ሄክታር ማሣ ሊይ መርጨት፡፡  

• ኮረቱ ተሰብስቦ ወደማከማቻ ሲገባ በተባይ የተጠቃውን 

መሇየት፣  

• የማከማቻ መጋዘን ሥፍራዎችን ማጽዲት፣  

•  በመጋዝኑ ዙሪያ የወፍ ቆል/Lantana camara 

/መተክሌ የእሳትራቷ ከአካባቢው እንዴትሸሽ 

ያዯርጋታሌ 

• በመጋዘን ውስጥ ዴንቹን የሊንታናና የኒም ቅጠሌ 

እየጎዘጎዙ ማከማቸት  

ሇ/ የዴንች ክሽክሽ መከሊከ  

• ኘሪሞር 12 ግራም በ20 ሉትር ውሃ በጥብጦ መርጨት፣  
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• ዲይሜቶት 40% ኢ.ሲ  1 ሉትር በሄ/ር ፣ማሊታዮን 50% 

ኢ.ሲ 2 ሉትር ፣ዱያዚነን 60% ኢ.ሲ  1 ሉትር በሄ/ር  

ከ400-600 ሉትር በርዞ መርጨት፣  

• ሇዘር የሚሆን ዴንች በዴንች ማጏንቆያ መጋዘን ውስጥ 

ክሽክሽን ሇመቆጣጠር ከሊይ የተጠቀሰውን ፀረ ተባይ 

መዴሐኒቶች መርጨት በመስክ ሊይ የሚከሰተውን የቫይረስ 

በሽታ መቆጣጠር ይቻሊሌ፣  

• የሚሠበሰበው ምርት ሇተባይ እንዲይጋሇጥ ማዴረግ፣ 

• የማከማቻ መጋዘን ሥፍራዎችን ማጽዲት፡፡  

የዴንች በሽታ  

ሀ/   የምች(ዋግ) በሽታን ሇመከሊከሌ የተቀመጡ የተሇያዩ 

አማራጮች  

•  ማሣን በንጽህና መያዝና በሽታውን የሚያስተሊሇፉ 

አማራጭ ዕፅዋቶችን ከማሣ ውስጥ ማስወገዴ/ አውጥ፣ 

እንቧይ፣ እፀፋሪስ ወዘተ/፣  

•  ዴንችን  ከብዕርና ከአገዲ ሰብልች ጋር እያፈራረቁ 

መዝራት፣  

• በሽታዉን በተሻሇ ሁኔታ መቋቋም የሚችለ እንዯ 

ጃሇኔ፣ ጎሊ፣ ጉዯኔ፣ ዴገመኝ፣ መናገሻ፣ ቶሌቻና 

ወጨጫ የመሳሰለ ዝርያዎችን ከኬሚካሌ ርጭት ጋር 

አቀናጅቶ መጠቀም፣ 

• በበሽታው ያሌተበከለ የዴንች ኮረቶችን መርጦ ሇዘር 

አገሌግልት ማዋሌ፣ 

• በቂ የእርጥበት መጠን ከአሇ ከመዯበኛው ወቅት 

ቀዯም ብል መዝራትና የበሽታውን ክስተት 

መከታተሌ፣ 

• በማሣ ሊይ የከረሙ በበሽታው የተጠቁ የዴንች 

ተክልችን  ነቅል መቅበር፣  

• ኮረቱ ሇአየር እንዲይጋሇጥ በተዯጋጋሚ አፈር 

ማስታቀፍ፣  

• ሰብለ በበሽታው ከተጠቃ በሽታው ከቅጠሌና ግንደ 

ወዯ ኮረቱ በንክኪ እንዲይዛመት ዴንቹ ከመሰብሰቡ 

በፊት ከመሬት በሊይ ያሇውን የተክሌ ክፍሌ ቆርጠ 

ማቃጠሌ፣ 

•  ከ10-100 ግራም የአበሻ ቀይ ወይም ነጭ ሽንኩርትን ከትፎ 

በአንዴ ሉትር ውሃ ከ 4-7 ቀን በመዘፍዘፍ አቆይቶ 

መርጨትና (መቸ?)  
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• የበሽታው ምሌክት እንዯታየ ወዱያውኑ የተሇያዩ ፀረ-በሽታ 

ኬሚካልችን መርጦ መርጨት፣  

• ማንኮዜፕ 80% ዌ.ፓ 3 ኪ/ግ ከ400-600 ሉትር ዉሃ  

በጥብጦ ከ2-3 ጊዜ ዯጋግሞ መርጨት፣  

• ሪድሚሌ ኤምዜዴ 63.5% ዌ.ፓ 3 ኪ.ግ በሄ/ር ከ400-600 

ሉትር ውሃ በጥብጦ ከ2-3 ጊዜ ዯጋግሞ መርጨት ወይም  

• ዱቴን ኤም 45 የተባሇ 3 ኪግ በሄ/ር ከ400-600 ሉትር ውሃ 

በጥብጦ ከ2-3 ጊዜ ዯጋግሞ መርጨት 

ሇ/  የዴንች የባክቴሪያ አጠዉሌግ በሽታን ሇመከሊከሌ፣  

• የሰብሌ ፈረቃ መጠቀም፣  

• በበሽታዉ ያሌተጠቃ የዴንች ዘር መጠቀም፣  

• በሽታዉ ካሇበት አካባቢ የመጣ ዘርን አሇመጠቀም/ወይም 

አሇማጓጓዝ፣  

• በበሽታዉ የተጠቁ ተክልችና ከተጠቃዉ ግራና ቀኝ ያለትን 

ተክልች ጨምሮ በጥንቃቄ ከነአፈሩ በጆንያ አዴርጎ ከማሳ 

ዉስጥ አዉጥቶ መቅበር( ማቃጠሌ)፣  

• የእርሻ መሳሪያዎችን ከመጠቀም በፊትና በኋሊ ቢቻሌ 

በበረኪና ወይም በኦሞና ሳሙና መዘፍዘፍ ወይም 

በእሳት ማቃጠሌ፣  

• የመስኖ ዉሃ በሽታዉ ካሇበት አካባቢ ወዯ ላሊ ማሳ 

እንዲይገባ ማዯረግና በቦይ የማጠጣት ዘዳን መጠቀም 

ሲሆን  

• የዴንች አጠውሌግ በሽታን ኬሚካሌ በመጠቀም 

መከሊከሌ ወይም መቆጣጠር አይቻሌም፡፡  

የምርት አሰባሰብና ዴህረ ምርት አያያዝ  

ምርት አሰባሰብ  

•  የዴንች ሰብሌ ከ90-110 ባለት ቀናት ሇምርት 

ስብሰባ ይዯርሳሌ፡፡ ምርት ከመሰብሰቡ ከ 2 ሳምንት 

በፊት ከመሬት በሊይ ያሇዉን የተክለን አካሌ፣( 

ቅጠሌና ግንዴ) መቁረጥ ይህም የዴንች ቆዲ 

እንዲይሊሊጥ፣ እንዱጠነክርና በቀሊለ በበሽታ 

እንዲይጠቃ ይረዲሌ፣ 

• በማሳ ሊይ የዴንቹን ግንዴና ቅጠሌ ከቆረጡ በኋሊ 

ኮረቱ ሇፀሐይ እንዲይጋሇጥ በአፈር ማስታቀፍና 
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በመጨረሻም የዴንቹ ኮረት የሚገኝበትን መስመር 

ተከትል ምርቱን በጥንቃቄ በእጅ ወይም በባሇ ሶስት 

ጣት መቆፈሪያ በመቆፈር ኮረቱ ሳይጎዲ መሰብሰብ  

የዴህረ ምርት አያያዝ  

• ኮረቱን ከመሬት እንዯወጣ የቆሰለ፣ የበሰበሱ ኮረቶችን 

፣ዴንጋይና አፈር የመሳሰለትን መርጦ ማሰወገዴ፣ 

• የወጣዉን ዴንች ሇተወሰነ ጊዜ እርጥበቱን እንዱያጣ 

በማዴረግ ወዯ መጋዘን ማስገባት (እርጥብ ዴንች ወዯ 

መጋዘን መግባት የሇበትም)፣ 

• ሇምግብነት የሚዉሌ ዴንች ብርሃን በማያስገባ የሁሇት 

እጡብ ዉፍረት ያህሌ ባሇዉ ግዴግዲና ከታችና ከሊይ 

ሇማናፈሻ  ምሽት ሊይ የሚከፈቱ መስኮቶች ባለት 

መጋዘን ማስቀመጥ፣ 

• በተከማቸዉ የዴንች ኮረት ዉስጥ ፀሐይ መግባት 

የሇበትም፡፡  

የምግብ ዴንች ማቆያ መጋዘን  

• ሇምግብ የሚሆን ዴንች መከማቸት ያሇበት ጨሇማ 

ቦታ ነዉ፣ 

• በቀዝቃዛ መጋዘን የተቀመጠ ዴንች  

 ከ 3-4 ዱሴ የሙቀት መጠን እንዱሁም 75-78% 

ምዝን የአየር እርጥበት   ባሇዉ መጋዘን ሇ 6-8 ወር 

ማቆየት ይቻሊሌ፡፡  

 

 

ሇዘር የሚውሌ ዴንች ግን አነስተኛ የፀሃይ ብርሃን 

በሚያስገባ መጋዝን ውስጥ መቀመጥ ይገባዋሌ  

የምግብ ዴንች መጋዝን 
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የተሇያዩ የዴንች ምግቦች 

 

      የተሇያዩ የዴንች ዝርያዎች  

 

 

 

 

 

 

 

የዘር ድንች መጋዝን (DLS) 

ጓሳ 

ጃለኔ 
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ጌራ 


