
ለጥሩ የጤፍ ምርት ትክክለኛ
የንጥረ ነገሮች አጠቃቀም

የናይትሮጂን እጥረት ያለባቸው የጤፍ ተክሎች አጭርና ቀጭን ሲሆኑ አነስተኛ ቅርንጫፍ ይኖራቸዋል፡፡በናይትሮጂን እጥረት በአብዛኛው 
የሚጠቃው የታችኛው የሰብሉ ክፍል ሲሆን ይህ አካባቢ ደብዘዝ ያለ አረንገጓዴ ወይም ቢጫ ሆኖ ይታያል፡፡በምስሉ ላይ (ከግራ ወደ ቀኝ) 

ምንም ናይትሮጂን ያላገኘ፤አነስተኛ ናይትሮጂን ያገኘና ትክክለኛውን የናይትሮጂን መጠን ያገኘ የጤፍ ሰብል ይታያል፡፡
የምስል ምንጭ ፡-ሲ ኤፍ ፒ ኤን(ፋኖሴ መኮንን/ናታሊ ኮኸን ካዶሽ ፎቶግራፈርስ)

በናይትሮጅን እጥረት ምክንያት በተክሎች ላይ የሚታዩ ምልክቶች 
•  የተክሎች በቁመት ማጠርና ቅርንጫፎቻቸው አነስተኛ መሆን
•  የቅጠሎች ቀለም ደብዛዛ አረንጓዴ ወይም ቢጫ መሆን
•  በታችኛው የተክሉ ክፍል የሚገኙ ቅጠሎች ቢጫ መሆን 
•  አጭርና ቀጭን ግንድ እንዲሁም የሰብሎች የመዋለድ
 አቅም አነስተኛ መሆን
•  የእህል ፍሬ  መጠንና ብዛት አነስተኛ መሆን 

https://4rsolution.org

 ናይትሮጂን - ጤፍ

የናይትሮጂን 
ጥቅሞች

•  የተክሎችን ዕድገት ያፋጥናል 

•  ሰብሎች በብዛት እንዲዋለዱ ያግዛል

•  የሰብል ቅርንጫፎች በርካታ የእህል

    ዘለላ እንዲይዙ  ያደርጋል 

•  የዘር ጥራትን ያሳድጋል

•  የጤፍ ምርት በዘላቂነት እንዲጨምር ያደርጋል

 

በትክክለኛ የናይትሮጂን ምንጭነታቸው  
የሚታወቁት የማዳበሪያ አይነቶች እንደ 19፡
38፡0+7 (ሰልፈር) እና 19፡38፡0+7(ሰልፈር) 
ሲደመር 2.2.(ዚንክ) ያሉ የዳፕና የኤን ፒ 
ኤስ ማዳበሪያዎች በጥቅም ላይ እንዲውሉ 
የሚመከሩ የማዳበሪያ አይነቶች ናቸው ፡፡ 
ዩሪያ ማዳበሪን በማላሻነት (top dressing)  
መጠቀምም ሰብሉ ናይትሮጂንን እንዲያገኝ 
ያስችለዋል ፡፡

የናይትሮጂን እጥረት ያለበት የጤፍ ሰብል (ከላይ) በቂ 
ናይትሮጂን ካገኘው ሰብል (ከታች) ጋር ሲነፃፀር  መልኩ 

የገረጣና  ቀጭን ሆኖ ይታያል፡፡
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ትክክለኛ ምንጭ
እንደየ አካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ 
ቢወሰንም፤ ትክክለኛው የናይትሮጂን  
መጠን ከ60-75 ኪ.ግ በሄክታር ነው፡፡ 
ለጤፍ ማሳችን በምንጠቀመው ማዳበሪያ 
ውስጥ ሊኖር የሚገባውን የናትሮጂን መጠን  
፤ ባለን የእርሻ ቦታ ስፋት፤የአፈር አይነት 
እና  ለማግኘት በታቀደው ምርት መሰረት 
ለመወሰን በአቅራቢያው የሚገኙ የግብርና 
ኤክስቴንሽን ባለሙያዎችን ማማከር 
አስፈላጊ ነው፡፡

ትክክለኛ መጠን
በዘር ወቅት ሊኖር የሚገባው የማዳበሪያ 
አጠቃቀም፡-በአጠቃላይ ጥቅም ላይ ከሚውለው 
የናይትሮጂን መጠን ውስጥ ግማሽ ያህሉን በዘር 
ወቅት ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ የተሻለ ምርት 
ለማግኘት ደግሞ እንደ ፎስፎረስ ያሉ ንጥረ 
ነገሮችን ከናይትሮጂን ጋር በትክክለኛ መጠናቸው 
ጥቅም ላይ መዋላቸውን ማረጋገጥ ይገባል፡፡

የማላሻ (Top dressing)ማዳበሪያ አጠቃቀም፡
-ቀሪውን ናይትሮጂን  ሰብሉ መዋለድ ሲጀምር 
ዩሪያ ማዳበሪያን ማድረግ ያስፈልጋል፡፡

ትክክለኛ ጊዜ
ለሁለቱም ዓይነት የማዳበሪያ 
አጠቃቀሞች(ከዘር በፊትና የ ማላሻ/ 
Top dressing) ማዳበሪያን ወጥ በሆነ 
መልኩ በማሳው ላይ መበተን አስፈላጊ 
ነው፡፡የማላሻ (Top dressing)ማዳበሪያ 
ከመደረጉ በፊት የጤፍ ማሳው በሚገባ 
መታረሙንና በቂ እርጥበት መኖሩን 
ማረጋገጥም ተገቢ ነው፡፡

ትክክለኛ ቦታ


