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1.መግቢያ 
ስንዳ በኢትየጵያ በወይናዯጋና ዯጋ በስፋት ይመረታሌ፡፡ስንዳ በስፋት የሚመረትባቸዉ 
አካባቢዎች በዯቡብ ምስራቅ አርሲና ባላ፣ በዯቡብ ሃዴያና ከንባታ፣ በማዕከሊዊ ዯጋማዎች 
ሸዋ፣ በሰሜን ምዕራብና በሰሜን ጎጃም፣ ጎንዯር፣ ወልና ትግራይ ናቸዉ፡፡ በላሊ በኩሌ 
በኦሮሚያ፣ አማራ፣ አፋርና ሶማላ ቆሊማ አካባቢዎች በዜናብ እና በመስኖ በመመረት ሊይ ነው፡
፡ስንዳ ከጤፍ፣ በቆልና ማሽሊ በመቀጠሌ በ2012 ዓ.ም የሀገሪቱን 1.78 ሚ ሄክታር እርሻ 
መሬት በመሸፈን አጠቃሊይ ምርቱም 5.3 ሚሉዮንቶን ሲዯርስ አማካይ ምርቱ 2.9 ቶን/ሄክታር 
መሆኑን ያሳያሌ፡፡በኢትዮጵያ በዋናነት የሚመረቱት የስንዳ አይነቶች ሁሇት ሲሆኑ እነሱም 
የዲቦ ስንዳ(Triticum aestivum L) እና የደረም ስንዳ(Triticum turgidum var durum L) 
ናቸው፡፡ 

ስንዳ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ፋይዲ ካሊቸው ሰብልች አንደ ሲሆን ሇተሇያዩ መናዊና ባሕሇዊ 
ምግቦች መሥሪያነት በመዋሌ ከፍተኛ የኃይሌ ምንጭ በመሆን ያገሇግሊሌ፡፡ከነዙህም በዋነኛነት 
ሇፓስታ፣ ማካሮኒ፣ ሇቅንጬ፣ ሇብቅሌ፣ ሇቂጣ፣ሇእንጄራ፣ሇዲቦ፣ወተ ሲያገሇግሌ በተጨማሪም 
አገዲው ሇከበቶች መኖ፣ ሇቤት ክዲን እና ሇማገድ ያገሇግሊሌ፡፡ይህም ከሰብለ የተፈጥሮ 
ምርታማነትና ሃገራችን ሇስንዳ ካሊት ተስማሚ የአየር ንብረት አንፃር በጣም ዜቅተኛ ነዉ፡፡ 

በእርጥበት አጠርና ቆሊማ አካባቢዎች ተስማሚ ዜርያዎችን፤የመሬት ዜግጅትና የአመራረት 

ዳዎችን በመጠቀም፤ ስንዳ በወቅቱ በመዜራትና በወቅቱ በማጨዴ፣የሰው ሰራሽና የተፈጥሮ 

ማዲበሪያዎችንና ላልች ቴክኖሇጂዎችን አርሶ አዯሩ በተገቢዉ መንገዴ እንዱጠቀም በማዴረግ 

ምርትና ምርታመነትን ሇመጨመር ወሳኝ ሚና አሇዉ፡፡ከዙህም በተጨማሪ ስንዳን በመስኖ 

ውሃ በመጠቀም በሰፋፊ የእርሻ መሬቶች ሊይ ማምረት ጅምሩ መኖሩ ሀገሪቱን በምግብ ሰብሌ 

ራሷን ሇመቻሌና የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ ሇምታዯርገዉ ጥረት በተጨማሪ ከዉጪ 

የምተስገባዉን ስንዳ በሃገር ዉስጥ በመተካት ሇስንዳ ግዢ የሚወጣዉን የዉጨ ምንዚሪ 

ማዲንና አርሶ አዯሩን ሊመረተዉ ምረት ተገቢ ዋጋ እንዱያገኝ እና ኑሮውን ሇመሇወጥ ከፍተኛ 

አስተዋጽኦ ይኖረዋሌ። 
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2.ሇስንዳ ተስማሚ ስነ-ምህዲር 
ከባህር ጠሇሌ በሊይ ከፍታ፡ የስንዳ ሰብሌ ከባህር ጠሇሌ ጀምሮ እስከ 3700 ሜትር ባሇው 
ከፍታ ሊይ በመብቀሌ ሲችሌ ከ1800-2800 ሜትር ከፍታ ጥሩ ምርት ይሰጣሌ፡፡በኢትዮጵያ 
ውስጥ የሚገኙ በመስኖ የሚሇሙ ዜቅተኛ ቦታዎች ከባህር ወሇሌ በሊይ ያሊቸው ከፍታ ከ300 
- 1200 ይዯርሳሌ፡፡ስሇሆነም ስንዳ የቀዜቃዚ አከባቢ ሰብሌ እንዯመሆኑ መጠን በዜናብ ሰብሌ 
ማምረት በማይቻሌባቸው በመስኖ በሚሇማበት አከባቢ በተሇይ በአበባ ወቅት ከሚፈሌገው 
ቀዜቃዚ አየር አኳያ ቀዜቃዚ የሆነው ወቅት መጠቀም ውጤታማነቱን ያሳዴጋሌ፡፡ 

የአየር ሙቀት፡ የስንዳ ሰብሌ በተፈጥሮው የሚፈሌገው የሙቀት መጠን በአማካይ ከ15-25  
ዱግሪ ሴሌሽየስ አማካይ የሙቀት መጠን ያስፈሌጋሌ፡፡ነገር ግን ሙቀትን መቋቋም የሚችለ 
የስንዳ ዜርያዎች እስከ 27 ዱግሪ ሰሌሺየስ አማካኝ የሙቀት መጠንን ተቋቁመው ከፍተኛ 
ምርት ይሰጣለ፡፡ 

የዜናብ መጠን፡ የስንዳ ሰብሌ በዕዴገት መኑ ከ500-1200 ሚ/ሜትር ዜናብ በአሇበት አካባቢ 
ቢራ በቂ ምርት ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን ዓመታዊ የዜናብ መጠኑ በአማካይ ከ800-1000 
ሚ/ሜትር ባሇበት አካባቢ ከፍተኛ ምርት ይሰጣሌ፡፡በላሊ በኩሌ በዯረቅና በሞቃታማ ዜቅተኛ 
ቦታዎች የትነት መጠኑ ከሚጥሇው ዓመታዊ የዜናብ መጠን ጋር ሲነጻጸር እጅግ ከፍተኛ 
በመሆኑ ስንዳንም ሆነ ላልች ሰብልችን በአካባቢው በሚጥሇው የዜናብ መጠን ማምረት 
ስሇማይቻሌ የመስኖ ውሃ መጠቀም የግዴ ይሊሌ፡፡ 

ተስማሚ የአፈር ዓይነት፡ የስንዳ ሰብሌ በዯጋውና ወይና ዯጋው አከባቢዎች በጥቁር ሸክሊማ፤
በቀይና በቡናማ የአፈር ዓይነቶች ሊይ በስፋት የሚመረት ሲሆን ሇስንዳ ሰብሌ ተስማሚው 
የአፈር ጣዕም ከ5.5 -7.5 ፒ ኤች ነው፡፡ በላሊ በኩሌ በቆሊማው የአፋርና የኢትዮጵያ-ሶማላ 
ክሌልች የሚገኘው የአፈር ዓይነት ከባዴና ቀሊሌ ዯሇሊማ አፈር (Heavy and light alluvial 
soil) ነው፡፡ይሁን እንጂ የተሇያዩ ጥናቶች እንዯሚያመሇክቱት በአፈሩ ውስጥ የሚገኘው 
ኦርጋኒክ ማተር እጅግ አነስተኛ ነው፡፡ስሇሆነም ከፍተኛ የእንሰሳትና የዕፀዋት ብስባሽን በማሳው 
ሊይ መጨመር ሇስንዳ ሰብሌ ምርታማነት መጨመር ከፍተኛ አስተዋጽዖ አሇው፡፡የአፈሩ ጣዕም 
በአብዚኛው ከ7.5 – 9.0 ፒ. ኤች የሚዯርስ ሲሆን የስንዳ ሰብሌ ከ7.5-8.0 ፒ. ኤች ባሇው 
የአፈር ዓይነት ውስጥ ቢራ ከፍተኛ ምርት መስጠት ይችሊሌ፡፡ የአፈሩ የጨው መጠን እስከ 
6.0 dS/meter በሆነ የአፈር ዓይነት ውስጥ የስንዳ ሰብሌ በጥሩ ዯረጃ አዴጎ ከፍተኛ ምርት 
ይሰጣሌ፡፡ የአፈሩ የጨው መጠን ከዙህ በሊይ የሚጨምር ከሆነ የስንዳ ምርት ይቀንሳሌ፡፡ 

3.የውሃ ማሰባሰብና አጠቃቀም 
3.1.ዜናብ አጠር አካባቢዎች፡- የእርጥበት ዕጥረት ባሇባቸው አካባቢዎች የዜናብ ውሃ ማሰባሰብ 
(Water harvesting) ሥራ ማከናወን እጅግ አስፈሊጊ ነው፡፡የውሃ ማሰባሰቡን ሥራ ቢያንስ 
በሁሇት መንገዴ ማከናወን ይቻሊሌ፡፡አንዴኛው መንገዴ ከፍታ ባሇበት የእርሻ ማሳው ጫፍ 
ጉዴጓዴ በመቆፈር የጎርፍ ውሃ እንዱጠራቀም በማዴረግ የስንዳው ሰብሌ ዯርሶ ከመታጨደ 
በፊት በዜናብ ዕጥረት ምክንያት የእርጥበት ችግር ሲገጥመው ተጨማሪ ውሃ ሇሰብለ 
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በመስጠት የስንዳ ምርታማነትና የር ጥራት እንዲይቀንስ ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ሁሇተኛው 
አማራጭ የሰንዳ ሰብሌ በተራው ማሳ ውስጥ የገባው ውሃ ከማሳው እንዲይወጣና ወዯ መሬት 
ውስጥ ሠርጎ እንዱገባ የሚያስችለ የውሃ ማቀብ ሥራዎችን እርከን በመሥራት፣ታይሪጅ 
በመሥራት እርጥበት በማሳ ውስጥ እንዱቀር ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ 

3.2. ሙለ በሙለ በመስኖ በሚሇሙ ሞቃታማ ዜቅተኛ አካባቢዎች፡-በእነዙህ አካባቢዎች 
የሚጥሇው የዜናብ መጠን ከትነቱ ጋር ሲነጻጸር እጅግ አነስተኛ በመሆኑ ማንኛውንም ሰብሌ 
ማሌማት የሚቻሇው የመስኖ ውሃ በመጠቀም ነው፡፡የመስኖ ውሃን በሁሇት ዓይነት መንገድች 
መጠቀም ይቻሊሌ፡፡ 

3.2.1. የውሃ ፓምፖችን በመጠቀም፡- አብዚኛውን ጊዛ በቆሊማው አካባቢ የሚፈሱ ወንዝች 
መጠናቸው ትሊሌቅ በመሆኑ ውሃውን ጥቅም ሊይ ሇማዋሌ ትሊሌቅ ፓምፖችን (ከ60 
ሉትር/ሰኮንዴ) እና በሊይ ውሃ መትፋት የሚችለ ፓምፖችን በመጠቀም ነው፡፡በአሁኑ ወቅት 
በአፋርና ሶማላ ክሌልች እነዙህ ፓምፖች በስፋት ሥራ ሊይ በመዋሊቸው ከፊሌ አርብቶ 
አዯሮች ስንዳንና በቆልን ጨምሮ የተሇያዩ ሰብልችን በማምረት ተጠቃሚ ሆነዋሌ፡፡የውሃ 
ፓምፖች የሚሰሩት ናፍጣ ወይም የኤላክትሪክ ኃይሌ በመጠቀም ነው፡፡ 

3.2.2. የግራቪቲ ውሃን በመጠቀም፡- እንዯሚታወቀው በአፋር ክሌሌ መካከሇኛው አዋሽና 
ሶማላ ክሌሌ ምዕራብ ጎዳ አካባቢ የሚኖሩ ከፊሌ አርብቶ አዯሮች ከረጅም ዓመታት በፊት 
በተገነቡ የወንዜ ውሃ ዲይቨርሽን ቦዮች አማካኝነት ነው፡፡እነዙህ ዲይቨርሽን ቦዮች እጅግ ግዘፍ 
የውሃ መጠን ከወንዘ ወዯ እርሻው ስሇሚያስተሊሌፍ 25000-50000 ሄክታር ማሳ ማሌማት 
ይቻሊሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ የመስኖ እርሻ ሲታሰብ አዲዱስ የውሃ ተሸካሚ ቦዮች ሥራና የነባር ቦዮች ጥገናና 
ጽዲት ትኩረት ሉሰጠው የሚገባ ጉዲይ ነው፡፡ 

4.የስንዳ አመራረት ቴክኖልጂዎችና አሠራሮች 

4.1 የማሳ ዜግጅት 
በዜናብ በሚሇሙ ዜናብ አጠር አካባቢዎች፡- የስንዳ ማሳ ከ2-3 ጊዛ የእርሻ ዴግግሞሽ 
የሚከናወን ሲሆን የመጀመሪያው እርሻ ሰብለ እንዯተሰበሰበ በአፈሩ ውስጥ ያሇው እርጥበት 
ሙለ በሙለ ከማሳው ውስጥ ተሟጦ ከማሇቁ በፊት የሚከናወን ሲሆን ሁሇተኛው የእርሻ 
ሥራ ግን የመጀመሪያ ዜናብ ንቦ መሬቱ በቂ እርጥበት ሲያገኝ ማከናወን ያስፈሌጋሌ፡፡
እንዱሁም ላልች የእርሻ ሥራዎች እንዯዜናቡ መጠን፣አረም ብዚትና የአፈሩ ዓይነት 
የሚከናወን ሲሆን ከየመጨረሻው እርሻ በር ወቅት ይሆናሌ፡፡ 

በመስኖ ሇሚሇሙ አካባቢዎች፡-ሇስንዳ ሰብሌ የሚጋጀው ማሳ በበሬ ከሆነ ቀዯም ሲሌ 
የተራው ሰብሌ ከተሰበሰበ ከ15 ቀናት በኋሊ በመሬቱ ውስጥ ያሇው እርጥበት ሲቀንስ 
የመጀመሪያው እርሻ ይታረሳሌ በመጀመሪያ የታረሰው ማሳ ሇ10 ቀናት በፀሏይ ከዯረቀ በኋሊ 
ሁሇተኛው የእርሻ ሥራ ይከናወናሌ፡፡ሦስተኛው የእርሻ ሥራ የሚከናወነው ሩ በሚራበት 
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ወቅት ይሆናሌ፡፡የእርሻ ሥራው የሚከናወነው በትራክተር ከሆነ በሞቃት ወቅት የተራው 
ሰብሌ ከማሳው ሊይ ተሰበሰቦ ማሳው ሇ15 ቀን በፀሏይ ብርሃን ከዯረቀ በኋሊ በሞሌዴ ቦርዴ 
ወይም ገሌባጭ ማረሻ መታረስ አሇበት፡፡ ከዙያም የታረሰው ማሳ ከ5-10 ባለት ቀናት ውስጥ 
በትራክተር በሚጎተት የመከስከሻ መሣሪያ ተከስክሶ በመስመር ማውጫ መሣሪያ (ሪጀር) በ60 
ሳንቲ ሜትር ሌዩነት መስመር ወይም ሪጅ ይወጣሌ፡፡ እንዯ መሬቱ ሁኔታ ታይቶ ከ20-50 
ሜትር እርቀት ሊይ የውሃ ማገጃ ባንዯሮችና የውሃ ማስተሊሇፊያ ቦዮች በዱቸር ይጋጃለ፡፡ 

4.2.የመስኖ ውሃ አጠቃቀም 
ሇስንዳ ሰብሌ የመስኖ ውሃ የሚሰጠው በቦይ (Furrow Irrigation) በመሆኑ ስንዳው ከመራቱ 
በፊት የማሳ ማስተካከለ (Land leveling) ሥራ በአግባቡ መከናወን አሇበት፡፡ይህም ሰብለ 
የተስተካከሇ የውኃ መጠን እንዱያገኝ ይረዲዋሌ፡፡ሇስንዳ ሰብሌ የመስኖ ውሃ መስጫ ጊዛ እንዯ 
አፈሩ ውኃ የመቋጠር ብቃት ይሇያያሌ፡፡የስንዳ ሰብለ የሚራው በዯሇሊማ አፈር ሊይ ከሆነ 
የመስኖ ውኃ የሚሰጠው በየ 10 ቀን ሌዩነት 100 ሚ.ሜ. ውኃ ሲሆን አሸዋማ የበዚበት አፈር 
ከሆነ ዯግሞ በየ 8 ቀን ሌዩነት 100 ሚ.ሜ. ውኃ ሇሰብለ ይሰጣሌ፡፡የስንዳ ሰብሌ በሚያብብበት 
ወቅት በቂ ውኃ ማግኘት አሇበት፡፡ ምክንያቱም በዙህ ወቅት ሰብለ በቂ ውኃ ካሊገኘ የወንዳው 
አባሇ-ር (pollen grains) ስሇሚሞት ከሴቴ አባሊር (Ovules) ጋር የመገናኘቱ ዕዴለ 
(degree of pollination) አነስተኛ ይሆናሌ፡፡ ስሇዙህ በአንዴ የስንዳ እራስ (Spike) የሚኖረው 
የር መጠን ዜቅተኛ ስሇሚሆን የሰብለ ምርታማነትም በዙያው መጠን ዜቅተኛ ይሆናሌ፡፡
በተጨማሪም ስንዳ ከፍተኛ ምግብ የሚያጋጀው በሰብለ የአበባ የዕዴገት ወቅት ነው፡፡
ምክንያቱም የሚጋጀው ምግብ በከፊሌ ሇተክለ ዕዴገት ሲያገሌግሌ በከፊሌ ዯግሞ ሇሩ 
ዕዴገት ይውሊሌ፡፡ በአጠቃሊይ የስንዳ ሰብሌ በዕዴገት ወቅቱ ከ8-9 ጊዛ ውኃ ስሇሚጠጣ ጠቅሊሊ 
የሚያስፈሌገው የውኃ መጠን ከ800-900 ሚ. ሜ. ውኃ ነው፡፡ 

በዜናብ አጠር አካባቢ በተሇይ ሰብለ የአበባ የዕዴገት ዯረጃ ወቅት ሊይ ሲዯርስ የዜናብ ዕጥረት 
የሚፈጠር ከሆነ ከሊይ የተጠቀሰው ችግር እንዲይፈጠር በአንዴኛው የማሳው ጫፍ በተቆፈረው 
ጉዴጓዴ ውስጥ የተጠራቀመውን ውኃ ችግሩ ሲከሰት ሰብለን በማጠጣት የስንዳው 
ምርታማነት እንዲይቀንስ ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ 

4.3.የስንዳ ዜርያዎች 
የብሔራዊ የስንዳ ምርምር ፕሮጀክት የሱዲንን፣ የግብጽን፣የሜክስኮንና ላልች ሀገራትን 
ተሞክሮ ከግምት ውስጥ በማስገባት ከ1998 ዓ. ም. ጀምሮ ከዓሇም አቀፍ የስንዳ ምርምር 
ተቋማት (CIMMYT and ICARDA) ሙቀትን በአንጻራዊ መቋቋም የሚችለ የስንዳ ብዜሃ-
ሮችን (germplasms) በብዚት በማስገባት በቁሌምሳ ግብርና ምርምር የቆሊማ አከባቢዎች 
እንዱሁም በወረር ግብርና ምርምር ማዕከሌ ተርተው እንዱገመገሙ በማዴረጉ በአነስተኛ 
ዜናብና በመስኖ ሇሚያሇሙ የቆሊማ አካባቢዎች ተስማሚ የሆኑ የዲቦና የፓስታ ማኮሮኒ ስንዳ 
ዜርያዎችን ሇማውጣት ተችሎሌ፡፡ በመሆኑም ዓመታት ውስጥ ሁሇት የፓስታ-ማኮሮኒ፤ሰባት 
የዲቦ ስንዳ እንዱሁም ተጨማሪ ሰባት በመስኖ ሉሇሙ የሚችለ የስንዳ ዜርያዎች ተሇቀዋሌ፡፡
እነዙህ ዜርያዎች በአፋር፣ ኢትዮጵያ-ሶማላና ኦሮሚያ ክሌሌ ፈንታላ ወረዲ በስፋት መመረት 
የሚችለ ዜርያዎች  ናቸው፡፡ 
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ሠንጠረዥ 1፡ሇዜናብ አጠር አካባቢ ሉሆኑ የሚችለ የስንዳ ዜርያዎች 

ተ
.ቁ 
 

የዜርያው 
ስም 

የተሇቀቀበ
ት መን 
(እ.አ.አ) 

መዴረሻ
ቀናት 

የዜናብ 
መጠን 
(ሚ.ሜ) 

ተስማሚ 
ከፍታ (ሜ) 

ተስማሚ ስነ-
ምህዲር 

ምርታማነ
ት 
(ኩ/ሄክታር
) 

ምርታ
ማነት 
(ኩ/ሄክ
ታር) 

ሀ የዲቦስንዳ     
 በምርምር በገበሬ 

ማሳ 
1 ቢቃ 2014 95 450-800 1600-1950 ቆሊ 35-50  
2 ጀፈርሰን 2012 90 500 1200-1900  ቆሊ 20-30  
3 ኦጎሌቾ 2012 102 400-500 1600-2100 ቆሊ፣ወይና 

ዯጋ 33-50  

4 ቀቀባ 2010 90-120 500- 
800 

1500-2200 ቆሊ፣ወይና 
ዯጋ 

33-52  

5 ኢንሴኖ 2009 100 500-800 1600-2000 ዜናብ አጠር፣
ቆሊ 35  

6 ዯቃ 2018 75 500-800 1600-2100 ዜናብ አጠር፣
ቆሊ 31.1 28 

7 
ኪንግ በርዴ 2015 90-95 

 
1500-2200 

ቆሊ፣ወይና 
ዯጋ 40-45 

30-35 

ሇ የማኮሮኒ 
ስንዳ        

1 
አሇም ጤና 2016 90-110 

700-
1000 

1700-2000 
ቆሊ (ዜናብ 
አጠር) 55-60 

45-50 

2 ፈጣን 2018 98-108 700-
1000 1700-2100 ቆሊ (ዜናብ 

አጠር) 55-60 45-60 
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ሠንጠረዥ 2፡የመስኖ ስንዳ ዜርያዎች 

ተ
.
ቁ የዜርያ

ው ስም 

የተሇቀቀበ
ት መን 
(እ.አ.አ) 

መዴረሻ
ቀናት 

የውሃ መጠን 
(ሚ.ሚ) በሰብለ 
የዕዴገት ወቅት 

ተስማሚ 
ከፍታ (ሜ) 

ተስ
ማሚ 
ስነ-
ምህዲ
ር 

ምርታማነ
ት (ኩ/ ሄ) 

1 ወረር-1 2008 85-90 675-750 350-1200 ቆሊ 30-35 
2 ጋአምቦ 2011 90 750 350-1200 ቆሊ 40-50 
3 ወረር-2 2013 80-85 600-675 350-1200 ቆሊ 40-45 
4 ፈንታላ 2015 85 675 350-1200 ቆሊ 50-57 
5 አሚበ

ራ 
2015 87 675 350-1200 

ቆሊ 
50-51 

6 አሚባ
ራ-2 

2017 79  300-1200 
ቆሊ 

55-60 

7 ፈንታላ
-2 

2017 81  300-1200 
ቆሊ 

45-55 

4.4. የስንዳ ር ወቅት  
ዜናብ አጠር አካባቢ፡-በዜናብ አጠርና ቆሊማ አካባቢዎች የዜናቡ የቆይታ ጊዛ አጭር በመሆኑ 
የክረምቱ ዜናብ መጣሌ ሲጀምር ሇስሌሶ የተጋጀውን ማሳ ሊይ በፍጥነት መዜራት ተገቢ ነው፡
፡ምክንያቱም ሰብለ ፈጥኖ የሚራ ከሆነ በቂ አርጥበት ስሇሚያገኝ የምርት መጠኑና ጥራቱ 
የተሻሇ እንዱሆን ይረዲዋሌ፡፡እንዱሁም አጭር የዜናብ ወቅት ባሇቸው ቦታዎች ቀዯም ብል 
በዯረቅ የመዜራት ቴክኖልጂን መጠቀም ይቻሊሌ፡፡ 

በመስኖ የሚሇሙ ቆሊማ አካባቢዎች፡-ስንዳ በተፈጥሮው ቅዜቃዛ የሚወዴ ሰብሌ በመሆኑ 
በእነዙህ አካባቢዎች ከጥቅምት 1 ወር መጀመሪያ ሳምንት ጀምሮ እስከ ህዲር ወር አጋማሽ 
ዴረስ ያሇው ጊዛ ትክክሇኛው የስንዳ የር ወቅት ነው፡፡ምክንያቱም በእነዙህ ወራት ውስጥ 
ከሊይ በተጠቀሱት አካባቢዎች አማካይ የሙቀት መጠን ከ24-26 ዱግሪ ሰሌሽየስ በመሆኑ 
ከፍተኛ የስንዳ ምርት ማግኘት ይቻሊሌ፡፡ 

4.5. የር መጠንና አራር 
በዜናብ አጠር አካባቢ በመስመር ሇመዜራት የሚያስፈሌገው የር መጠን በሄክታርከ80-100 ኪ. 
ግ.  ሲሆን የሩ የብቅሇት ዯረጃ ከ95 ፐርሰንት በሊይ መሆን አሇበት፡፡በመስኖ በሚሇሙ 
ዜቅተኛ ቦታዎች የሚገኘው አፈር ሇም በመሆኑና ውሃን ቋጥሮ የመያዜ አቅሙ ከፍተኛ 
በመሆኑ ከዜናብ አጠር አካባቢዎች ጋር ሲነጸጸር የመዋሇዴ አቅሙ (Tillering Capacity) 
ከፍተኛ ስሇሆነ በመስመር ሇመዜራት የሚያስፈሌገው የር መጠን በሄክታር ከ60-70 ኪ. ግ. 
ሲሆን የሩ የብቅሇት ዯረጃ ከ95 ፐርሰንት በሊይ መሆን አሇበት፡፡ በመስመሮች መካከሌ ሉኖር 
የሚገባው ርቀት 30 ሳ.ሜ ሲሆን ሩ ከ3-4 ሳ.ሜ ጥሌቀት ውስጥ ተርቶ በአፈር መሸፈን 
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አሇበት፡፡ ስሇሆነም ር በሚራበት ወቅት በየ30 ሳ. ሜትር ርቀት ሊይ በበሬ በሚሳብ ማረሻ 
መስመሩ ከወጣ በኋሊ በሰው ኃይሌ መስመሩን ጠብቆ መዜራትና በአፈር መሸፈን ያስፈሌጋሌ፡፡ 

በዜናብ ሇሚሇማ ስንዳ የእርጥበት መኖሩን በማረጋጥ ር መራት ያሇበት ሲሆን በመስኖ 
የሚሇማ የስንዳ ሰብሌ ሩና ርቀቱን ጠብቆ ዲፕ ማዲበሪያ ከተራ በኋሊ የመስኖ የውሃ በዕሇቱ 
መሰጠት አሇበት፡፡ 

4.6. ማዲበሪያ አጠቃቀም 

4.6.1 ሰው ሰራሽ ማዲበሪያ አጠቃቀም 
በአብዚኛው የሀገራችን አካባቢዎች በስፋት የተሇመደት ሰው ሰራሽ የማዲበሪያ ዓይነቶች ዲፕና 
ዩሪያ ሲሆኑ በአሁኑ ወቅት በዋናነት ዲፕን ተክቶ የኤን.ፒ.ኤስ ማዲበሪያ ጥቅም ሊይ ሲውሌ 
የቅይጥ ማዲበሪዎችና የአፈር ሇምነት ጥናት ውጤት መሠረት ያዯረገ የማዲበሪያ ምክረ ሀሳብ 
የሙከራና ጥናት ሥራዎች በሂዯት ሊይ ናቸው፡፡ 

የዲፕ ማዲበሪያ በተፈጥሮው በአፈር ውስጥ ሇረጅም ጊዛ የመቆየት ባህሪ ስሊሇው (የፎስፈርስ 
ንጥረ ነገር በአፈር ውስጥ ስሇማይንቀሳቀስ) ከስንዳ ሰብሌ ጋር አብሮ ይራሌ፡፡ሇስንዳ ስብሌ 
የሚሰጠው የዲፕ ማዲበሪያ መጠን እንዯየአካባቢው ሁኔታ ይሇያያሌ፡፡በአጠቃሊይ ሲታይ ግን 
በዜናብ ሇሚሇማው ስንዳ ሰብሌ የሚሰጠው የዲፕ ማዲበሪያ መጠን እንዯየአካባቢው ሁኔታ 
እስከ 100ኪ. ግ በሄክታር ይዯርሳሌ፡፡እስከ አሁን ዴረስ በመስኖ ሇሚሇማው ስንዳ 
የሚያስፈሌገው የዲፕ ማዲበሪያ መጠን የማወቅ ጥናት በሂዯት ሊይ ቢሆንም 50 ኪ. ግ ዲፕ 
/በሄክታር በር ወቅት ሇሰብለ መስጠት ጥሩ ውጤት እንዲሇው እስከአሁን ካሇን ተሞክሮ 
ሇማወቅ ችሇናሌ፡፡የማዲበሪያው አሰጣጡ በር ወቅት ከር በፊት በወጣው መስመር ሊይ 
ከተጨመረ በኋሊ በአፈር በመሸፈን ር ይራሌ፡፡ 

የስንዳ ሰብሌ ጤናማ ዕዴገት ኖሮት ከፍተኛ ምርት መስጠት የሚችሇው በቂ የናይትሪጂን 
ንጥረ-ነገር ሲያገኝ ሲሆን በዋናነት በመዋሇዴና በአበባ ወቅት በበቂ መጠን የናይትሮጂን ንጥረ-
ነገርን ማግኘት አሇበት፡ሇስንዳ ሰብሌ የሚያስፈሌገው የናይትሮጂን ማዲበሪያ መጠን ከቦታ ቦታ 
እንዯ አፈሩ ዓይነት የሚሇያይ ቢሆንም በዜናብ በሚሇሙ ቦታዎች እንዱሁም በመስኖ 
በሚሇማባቸው አካባቢዎች በሄክታር 100 ኪ. ግ. ዩሪያ ማዲበሪያ መስጠት በቂ ነው፡፡ 

በመስኖ በሚሇሙ አከባቢዎች፡- ዩሪያ ማዲበሪያ ሇሰብለ የሚሰጠው ሁሇት ሲሆን 
የመጀመሪያው 50 ኪ. ግ በሰብለ ውስጥ የበቀሇው አረም ከተወገዯ በኋሊ ነው፡፡ የናይትሮጂን 
ማዲበሪያ በቀሊለ በሙቀት ኃይሌ የሚተን በመሆኑ የስነዳ ሰብለ ውሃ በሚጠጣበት ዕሇት 
ከቀኑ አሥራ አንዴ ሠዓት በኋሊ አየሩ ሲቀቅዜ በጭቃው ሊይ ከሰብለ 5 ሳ.ሜትር ራቅ ብል 
በመስመር ይዯረጋሌ፡፡በጭቃው ሊይ የተዯረገው ዩሪያ በቀሊለ ሟሙቶ አብዚኛ የሰብለ ስሮች 
በአለበት አካባቢ ስሇሚከማች ሙለ በሙለ የስንዳው ሰብሌ ይጠቀመዋሌ፡በተመሳሳይ መሌኩ 
ቀሪው 50 ኪ. ግ. ዩሪያ የስንዳው ሰብሌ ከማበቡ በፊት በእንቡጥ የዕዴገት ዯረጃ ይሰጠዋሌ፡፡ 
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4.6.1. የተፈጥሮ ማዲበሪያ አጠቃቀም 
የተፈጥሮ ማዲበሪያ በላልች የሰው ሰራሽ መዲበሪያዎች የማይተካውን የአፈር ብስባሽ መጠን 
(Humus) ሇመጠበቅ ያሇው አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑ እንዯየአከባቢው ሁኔታ ኮምፖስት 
በማጋጀት በማሳ ውስጥ መጨመርና የሰብሌ ቅሪትን በማሳ ውስጥ መተው አስፈሊጊ ነው፡፡
በመሆኑም የሚጨመር ኮምፖስት መጠን እንዯ ተጠቀምናቸው የእፀዋት ዓይነቶችና 
የአገጃጀት ጥራት የሚሇያይ ቢሆንም 10 ኩንታሌ ሇሄክታር መጠቀም ጥሩ ውጤት ይሰጣሌ፡፡ 

4.7. የሰብሌ ጥበቃ 

4.7.1. የአረም ቁጥጥርና መከሊከሌ 
በአጠቃሊይ ሲታይ አረም ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ሊሊቸው ሰብልች የሚያስፈሌገውን ምግብ 
(plant nutrients)፣ የፀሏይ ብርሃንንና (Sunlight) እርጥበትን (Moisture) ስሇሚሻማ 
የሰብልቹን ምርታማነት በከፍተኛ ዯረጃ እንዱቀንስ ያዯርጋሌ፡፡በቆሊማ አካባቢዎች የማንኛውም 
አረም ዕዴገት እጅግ ፈጣን በመሆኑ በወቅቱ ካሌታረመ ሇስንዳ ሰብሌ የሚሰጠውን ማዲበሪያና 
የመስኖ ውሃ በእጅጉ ስሇሚሻማ ከ60-90 ፐርሰንት የምርት መቀነስ ሉያስከትሌ እንዯሚችሌ 
ከነበረው ተሞክሮ ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡በቆሊማ አካባቢዎች እጅግ በርካታ የሣርና ቅጠሊቅጠሌ 
አረሞች ይገኛለ፡፡እነዙህ አረሞች በስንዳ ሰብሌ ሊይ የከፋ ችግር ከማስከተሊቸው በፊት ሰብለ 
ውስጥ በሁሇት መንገዴ ማስወገዴ ያቻሊሌ፡፡ 

1ኛ/ በእጅ ማረም 

የስንዳ ሰብሌ ከ2-4 ጊዛ በሰው ኃይሌ ሉታረም ይችሊሌ፡፡የመጀመሪያው የእጅ አረም 
የሚከናወነው ሰብለ ከተራ ከ15-20 ባለት ቀናት ውስጥ ነው፡፡የዓረም ሥራ በሚካሄዴበት 
ወቅት ዓረሞቹ እንዲይጎረደና ሰብለ እንዲይሰባበር በጥንቃቄ ማረም ያስፈሌጋሌ፡፡ 

ሁሇተኛው የእጅ ዓረም የሚከናወነው ከ35-40 ባለት ቀናት ውስጥ ሲሆን በተመሳሳይ መሌኩ 
በአንዯኛ የእጅ ዓረም ወቅት የተከናወኑ ጥንቃቄዎች መተግበር አሇባቸው፡፡ሦስተኛው የእጅ 
ዓረም በአብዚኛ ከስንዳ ሰብሌ ጋር የሚመሳሰለ እንዯ ቂል ላልች የሣር ዓረሞችን ሇማስወገዴ 
የሚከናወን ሲሆን አራተኛው የእጅ ዓረም እንዯ አረሙ ሁኔታ እየታየ የሚተገበር ይሆናሌ፡፡ 

በመስኖ በሚሇማበቸው አከባቢዎች አካባቢው ሞቃታማ ስሇሆነ በአረም ወቅት የሰብለ ስሮች 
ሇፀሏይ ብርሏን ሉጋሇጡ ከመቻሊቸውም ባሻገር በአፈሩ ውስጥ የነበረው እርጥበት በፍጥነት 
ስሇሚተን እርጥበቱን መተካት አስፈሊጊ በመሆኑ የዓረም ሥራው እንዲሇቀ ሇሰብለ የመስኖ 
ውሃ መስጠት ያስፈሌጋሌ፡፡ 

2ኛ/ ፀረ-አረም መዴሃኒትን መጠቀም 

የስንዳ አረሞችን ሇመቆጣጠር ሁሇት ዓይነት ፀረ-አረም መዴሃኒቶችን መጠቀም ይቻሊሌ፡፡
እነዙህም ፓሊስና ዯርቢ ይባሊለ፡፡ፓሊስ የተባሇው መዴሃኒት የሚጠቅመው የሣርና ሰፋፊ ቀጠሌ 
ያሊቸውን ዓረሞች ሇመቆጣጠር ሲሆን የሚረጭበት ጊዛ አረሞቹ ከ4-5 ቅጠሌ በሚያወጡበት 
ወቅት መሆን አሇበት፡፡ መዴሃኒቱ የዓረሞቹን ዕዴገት ስሇሚገታ ከርጭቱ በኋሊ ስንዳው 
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በፍጥነት አዴጎ መሬቱን ስሇሚሸፍን አዲዱስ አረሞች የመብቀሌ ዕዴሊቸው በእጅጉ ይቀንሳሌ፡፡ 
የርጭት ጊዛው የሚገይ ከሆነ ግን መዴሃኒቱ ዓረሞቹን የመቆጣጠር አቅሙ እየቀነሰ 
ይመጣሌ፡፡ ሇአንዴ ሄክታር 0.5 ሉትር ፓሊስ በ200 ሉትር ንፁህ የቧንቧ ውሃ ተበጥብጦ 
በሞተራይዜዴ ወይም በናፕሳክ መርጫ መሣሪያዎች መረጨት አሇበት፡፡ 

ዯርቢ የተባሇው ፀረ-አረም የሚጠቅመው ሰፋፊ ቅጠሌ ያሊቸው አረሞች ሇመቆጣጠር ሲሆን 
ከርጭት በኋሊ አረሞቹ ሙለ በሙለ ይዯርቃለ፡፡ የመርጫ ጊዛው ከፓሊስ ጋር ተመሳሳይ 
ሲሆን ሇአንዴ ሄክታር 100 ሚሉ ሉትር ዯርቢ በ200 ሉትር ንፁህ የቧንቧ ውሃ ተበጥብጦ 
በሞተራይዜዴ ወይም በናፕሳክ መርጫ መሣሪያዎች መረጨት አሇበት፡፡ መዴሃኒቶቹ ከተረጩ 
በኋሊ ከ3-4 ባለት ቀናት ውስጥ ሇሰብለ የመስኖ ውሃ መስጠት ያስፈሌጋሌ፡፡የመዴሃኒት 
ርጭቱ በሚከናወንበት ወቅት እርጭቱን ሇሚያካሂደ አ/አዯሮች/ ጉሌበት ሠራተኞች አስፈሊጊ 
ሇጥንቃቄ የሚረደ ቁሳቁሶች (Safety materials) እና የምክር አግሌግልት መሰጠት አሇበት፡፡
በተጨማሪ የሌማት ሠራተኞች ሁሌ ጊዛ መዴኃኒቱ ከመርጨቱ በፊት በመዴኃኒቱ መያዣ 
እቃ ሊይ የተሇጠፈውን መግሇጫ ማንበብ ይጠበቅባቸዋሌ። 

4.7.2. በሽታን መከሊከሌ 
በሞቃታማና ዜቅተኛ ቦታዎች የሙቀቱ መጠን ከፍተኛ በመሆኑና በአየር ውስጥ የሚገኘው 
እርጠበት (Relative Humidity of the air) ዜቅተኛ በመሆኑ በዯጋው አካባቢ የስንዳ ሰብሌን 
የሚያጠቁ የስንዳ በሽታዎች እስከአሁን አሌተከሰቱም፡፡ስሇሆነም እስከ አሁን ዴረስ በስንዳ 
በሸታ መከሊከሌ ዘሪያ የተሰራ ሥራ የሇም፡፡ 

4.7.3. ነፍሳት ተባይ መከሊከሌ 
የስንዳ ሰብሌን ከሚያጠቁ ዋና ዋና ነፍሳት ተባዮች መከሊከሌ ክሽክሽ (Russian Wheat 
Aphid)፣ የገብስ ዜንብ (Barely shootfly) እና ምስጥ (Termite) ናቸው፡፡የእነዙህን ተባዮች 
ክስተትና ጉዲት ሇመቀነስ የተቀናጀ የተባይ መከሊከያ ዳዎችን መጠቀም ያስፈሌጋሌ፡፡ 

ክሽክሽ (Russian Wheat Aphid):-ክሽክሽ ውሃ እጥረት ባጋጠመው ሰብሌ ሊይ ስሇሚበዚ 
እርጥበትን ሇማቆር በመስመር ሲራ መከተር ያስፈሌጋሌ፡፡ስሇሆነ የተባዩን ጉዲት ሇመቀነስ 
አስቀዴሞ መዜራት ተገቢ ነው፡፡ በኬሚካሌ ሇመቆጣጠር ርን በኬሚካሌ አሽቶ መዜራት 
(Gaucho 70% WS፣ Cruiser) እንዱሁም የተመረጡ ኬሚካልችን (actelic 50% EC 
(Primiphos methyl)፣ Diazinon 60% EC Dimethoate 40% EC ) በመጠቀም ርጭት 
በመማካሄዴ መቆጣጠር ይቻሊሌ፡፡ 

የገብስ ዜንብ (Barely shootfly)፡-በተመሳሳይ መሌኩ ይህ ተባይ በስንዳ ሰብሌ ሊይ ጉዲት 
የሚያዯርስ ሲሆን የመቆጣጠር ሥራው የሚከናወነው አፈሩ እርጥበት ሲኖረው አስቀዴሞ 
በመዜራትና ሰብለ ከተራ በኋሊ ፀረ-ተባይ መዴሃኒትን (Diptrex1) በመጠቀም ነው፡፡ 

ምስጥ (Termite)፡- ምስጥ ባሇበት ማሳ ሊይ ስንዳ የሚራ ከሆነ በከፍተኛ ዯረጃ ሰብለ ሉጠቃ 
ይችሊሌ፡፡የመስኖ ውሃ የሚሇማ የስንዳ ሰብሌ 
በምስጥየሚጠቃከሆነየመስኖውሃበመስጠትተባዩበሰብለሊይየሚያዯርሰውንጉዲትመቀነስይቻሊሌ፡፡ 
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ምስጥ የሚያዯርሰውን ጉዲት ውኃ በመስጠት መቆጣጠር ካሌተቻሇ ዱያዜኖን 60% (Diaznone 
60% EC) 5 ሉትር 600-800 ሉትር የቧንቧ ውኃ በመበጥበጥ በአንዴ ሄክታር ማሳ ሊይ 
መርጨት ያስፈሌጋሌ፡ 

4.8.የአመራረት ስርዓት/cropping system/ 

4.8.1. ሰብሌ ፈረቃ/ Crop Rotation/ 
የአፈር ሇምነትን ሇማሻሻሌ እንዱሁም የበሽታ፣የተባይና የዓረም ተጽዕኖን ሇመቀነስ ሰብሌን 
አፈራርቆ መዜራት እጅግ አስፈሊጊ ነው፡፡ ከግብፅ፣ ከቻይና፣ከህንዴና ላልች ያዯጉ ሀገሮች 
ተሞክሮ ሇመረዲት እንዯተቻሇው ስንዳን በቀዜቃዚው ወቅትና ጥጥን በሞቃታማው ወቅት 
አፈራርቆ መዜራት የየሰብልቹን ምርታማነት ማሻሻሌ ተችሎሌ፡፡በሀገራችን ውስጥም የወረር 
ግብርና ምርምር ማዕከሌ ስንዳንና ጥጥን አፈራርቆ በመዜራት ተመሳሳይ ውጤት አግኝቷሌ፡፡
ከጥጥ በተጨማሪ አኩሪ አተርን፣ ሇውዜን፣ሰሉጥን የቆሊ ጥራጠሬ ሰብልችን ከስንዳ ጋር 
አፈራርቆ መዜራት ይቻሊሌ፡፡ 

4.8.2. ዲግም ሰብሌ /double cropping/ 
የመስኖ ውኃ አማራጭ ባሇባቸው የዜናብ አጠር አካባቢዎች የስንዳ ሰብሌ ከተሰበሰበ በኋሊ 
እንዯምስር፣ ሽምብራ፣ የርግብ አተር፣ወተ የመሣሰለትን ሰብልች በመዜራት ገበሬዎች 
ተጨማሪ ጥቅም እንዱያገኙ ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡የሰንዳ ሰብሌ በተሰበሰበበት ማሳ ሊይ የሚራው 
ሰብሌ የርጥበት ችግር የሚገጥመው ከሆነ በአማራጭነት የተጋጀውን ውኃ ሇሰብለ በመስጠት 
የሰብለ ምርታማነት በእርጥበት ዕጥረት ምርቱ አንዲይቀንስ ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ 

5.የምርት አሰባሰብ እና ዴህረ ምርት አያያዜ 

5.1.አጨዲና ውቂያ 
ስንዳ በዯንብ ከዯረሰ ቀሇሙ ወዯ ቢጫነት ከተሇወጠ በኋሊ እንዯየአካባቢውና ዜርያው ሁኔታ 
ከ10 እስከ 15 ቀናት ጠብቆ መሰብሰብ ያስፈሌጋሌ፡፡ የስንዳን ሰብሌ በሰው ኃይሌ በማጭዴ 
በማጨዴ፣አነስተኛ የማጨጃ መሳሪዎችን እንዱሁም አጭድ የሚወቃ ኮምባይን ሀርቨስተር 
በመጠቀም መሰብሰብ ይቻሊሌ፡፡ 

1ኛ/በሰው ኃይሌ መሰብሰብ፡-የዯረሰውን ስንዳ በሰው ኃይሌ በማጭዴ ከታጨዯ በኋሊ በሀገር 
ውስጥ በሚመረቱ አነስተኛ የመውቂያ መሣሪያዎች እንዱሁም በትራክተር የሚሰሩ 
መውቂያዎችን በመጠቀም ፍሬውን ከገሇባው መሇየት ይቻሊሌ፡፡ በላሊ በኩሌ በሰው ትከሻ 
የሚታሌና በሞተር የሚሰራ /Boshima Harvester/ እና ባሇሁሇት ጎማ የሚነደ /Self 
propelled/  የማጨጃ መሳሪያዎች በመጠቀም የሰው ኃይሌ እጥረት እና ጊዛን በመቆጠብ 
መሰብሰብ ይቻሊሌ፡፡ 

2ኛ/ ኮምባይን ሀርቨስተር በመጠቀም፡-የስንዳ ሰብሌ የመስኖ ውሃ በመጠቀም በስፋት 
የሚመረት ከሆነ ኮምባይን ሀርቨስተር በመጠቀም ሰብለ ሇተሇያዩ ጉዲቶች ሳይጋሇጥ በአጭር 
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ጊዛ ውስጥ መሰብሰብ ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም የእህሌ ብክነትን በከፍተኛ ዯረጃ ከመቀነሱም ባሻገር 
የስንዳው አገዲ በማሽኑ ስሇሚዯቅ ገሇባው ተሰብስቦ ሇእንሰሳት መኖነት ሉውሌ ይችሊሌ፡፡ 

5.2.የዴህረ-ምርት አያያዜ 
በቆሊማና እርጥበት አካባቢዎች ከፍተኛ ሙቀት ስሇሚኖር ሇክምች ትተባዮች የመጋሇጥ እዴሌ 
ከፍተኛ ስሇሚሆን የስንዳ እህሌ የርጥበት መጠኑ 12.5 % ሲሆን በንፁህ ጆንያ/የማዲበሪያ/ 
ከረጢት ውስጥ ታሽጎ ቀዜቃዚና እርጥበት በላሇበት ንፀህ ስፍራ መቀመጥ አሇበት፡፡ስንዳው 
የሚቀመጥበት ስፍራ አይጥና ወፍ የማያስገባና ከነቀዜ ነፃ መሆን አሇበት፡፡ሇር የተመረጠውን 
ስንዳ በአክትሉክ ሱፐር (Acetelic Super) ወይም ማሊታይን 5% (Malathion 5%) ደቄት 
በማከም በቀዜቃዚ ቦታ መቀመጥ አሇበት፡፡ 

የፒክስ /PICS- Purdue Improved Crop storage/ ከረጢት እና የብረት ጎተራ 
ቴክኖልጂዎችን በመጠቀም ሇረጅም ጊዛ ማከማቸት የሚቻሌ ሲሆን በተሇይ ፒክስ ከረጢቱ 
ዋጋው ተመጣጣኝ ስሇሆነና ማንኛውም አርሶ አዯር ሉገዚው ስሇሚችሌና በተገቢው መንገዴ 
ከተያ ሇሶስት የምርት መን ሉየገሇግሌ ይችሊሌ፡፡ቴክኖልጂዎቹ ባሌተሊመደበትና ኤክሰቴሽኑ 
ባሌሰረፀበት አካባቢ ሇሚከሰቱ የክምችት ተባዮች የተፈቀደ ፀረ-ተባይ ኬሚካልችን በአግባቡ 
ተጠቅሞ የሚዯርሰውን ጉዲት መቀነስ የቻሊሌ፡፡ 

6.ኢኮኖሚያዊ አዋጭነት 
በሀገራችን ቆሊማ አካባቢዎች ያለንን የተፈጥሮ ፀጋዎችን (ውሃ፣ ሇም አፈር፣በቂ የፀሏይ 
ብርሃን፣ የሰው ጉሌበት፣ ወተ) በመጠቀም ስንዳን በስፋት ብናመርት የራሳችንን የምግብ 
ዋስትና ከማረጋገጥም አሌፈን ወዯ ጎረቤት ሀገሮች በመሊክ የውጭ ምንዚሬን ማግኘት 
እንችሊሇን፡፡የስንዳ ገሇባውን ሇእንሰሳት መኖነት በመጠቀም የሀገሪቱን የሥጋና ወተት ምርትን 
ማሻሻሌ ይቻሊሌ፡፡በአጠቃሊይ ስንዳን በመስኖ በማምረት በቆሊማው የሀገራችን አካባቢ ሰፊ 
የሥራ ዕዴሌ በመፍጠር ማህበረሰቡን በተሇይ ዯግሞ ሴቶችንና ወጣቶችን ተጠቃሚ ማዴረግ 
ስሇሚቻሌ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታው እጅግ ከፍተኛ ነው፡፡ 

የሰብለን አዋጪነት ከቦታ ቦታ የወጪና ገቢ ዋጋዎች ስሇሚሇያዩ ወጥ የሆነ ትርፋማነትን 
ማስቀመጥ ስሇማይቻሌ በዕዜሌ 1 መሠረት ወጪዎችን የቤተሰብ ጉሌበት፣በዯቦና በጅጊ 
የሚወጡ ወጪዎችን በጉሌበት ሠራተኛ በመተመን በማካተት እንዱሁም ገቢን ከእህሌና ከገሇባ 
በአካባቢ ዋጋ በማስሊት ትርፋማነቱን ማወቅ ይቻሊሌ፡፡ሆኖም አርሶ/አርብቶ አዯሩ ሇሚያወጣው 
አንዴ  ብር ሁሇት ብር እና በሊይ ገቢ ካሊገኛ አዋጪ ነው ማሇት አይቻሇም፡፡ 
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ዕዜሌ 1፡የኢኮኖሚያዊ አዋጭነት ስላት 
ተ.ቁ ዜርዜር ተግባራት መሇኪያ ሇአንዴ ሄ/ር 

የሚስፈሌግ 
ያንደ 
ዋጋ 

ጠቅሊሊ 
ዋጋ 

 ወጪ     
1 1ኛ እርሻ ሰው/በሬ/ቀን    
 2ኛ እርሻ ሰው/በሬ/ቀን    
 3ኛ እርሻ ሰው/በሬ/ቀን    
2 ማዲበሪያ 

መጨመርና ር 
መዜራት 

 
 
ሰው/በሬ/ቀን 

   

3 ዩሪያ መጨመር ሰው/ቀን    
4 1ኛ አረም ሰው/ቀን    
 2ኛ አረም ሰው/ቀን    
3 ኬሚካሌ ርጭት ሰው/ቀን    
4 አጨዲ ሰው/ቀን    
5 ውቂያና ማጓጓዜ ሰው/በሬ/ቀን    
6 የግብዓት ወጪ     
 ር ኪ/ግ    
 ማዲበሪያ ኪ/ግ    
 ኬሚካሌ ኪ/ግ ወይም ሉ/ር    
7 ጠቅሊሊ ወጪ     
 ምርታማነት     
 የሰብለ ምርታማነት ኪ/ግ    
 የገሇባ ምርት እስር    
 ጠቅሊሊ ገቢ ብር    
 የተጣራ ገቢ ብር    
 አዋጭነት     
በማሽነሪ በምንጠቀም ጊዛ የማሽን ኪራይ ዋጋ ይገባሌ 

 


