
ለጥሩ የስንዴ ምርት ትክክለኛ
የንጥረ ነገሮች  አጠቃቀም

በከፍተኛ ደረጃ የናይትሮጂን እጥረት 
የገጠመው ቅጠል ልፍስፍስ ሲሆን 

መልኩም ወደ ቡናማነት ይቀየራል፡፡

በናይትሮጂን እጥረት ምክንያት አበቃቀሉ
ዘርዛራና የገረጣ የሆነ የስንዴ ማሳ

በናይትሮጅን እጥረት ምክንያት በሰብሎች
ላይ የሚታዩ ምልክቶች 
•  የተክሎች በቁመት ማጠርና የሰብሎች መዋለድ አቅም 
    አነስተኛ መሆን
•  የቅጠሎች ቀለም ደብዛዛ አረንጓዴ ወይም ቢጫ መሆን
•  በሰብሉ የታችኛው ክፍል የሚገኙ ቅጠሎች ቢጫ መሆን 
•  አጭርና ቀጭን ግንድ እንዲሁም አነስተኛ የሰብል ወሊድ
•  አነስተኛ  የዛላ መጠንና የእህል ፍሬ መያዝ

https://4rsolution.org

ናይትሮጂን - ስንዴ

የናይትሮጂን
ጥቅሞች

•  የተክሎችን ዕድገት ያፋጥናል 

•  ተክሎች በብዛት እንዲዋለዱ ያግዛቸዋል 

•  ቅርንጫፎች ትላልቅና በርከት ያለ የእህል
   ዘለላ እንዲይዙ ያደርጋችዋል 

•  የተሻለ የእህል ፍሬ ጥራት እንዲኖር ያስችላል

 

የናይትሮጂን እጥረት ያለባቸው ተክሎች 
አጫጭር ሲሆኑ የላይኛው ክፍላቸው(አዲሱ) 

ፈዘዝ ያለ አረንጓዴ ፤የታችኛው ክፍል(አሮጌው ) 
ደግሞ ቢጫማ መልክ ይኖረዋል፡፡
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 የናይትሮጅን ምንጭ ተብለው የሚታወቁ 
የማዳበሪያ አይነቶች ዳፕና ኤን ፒ ኤስ ሲሆኑ 
ለአብነትም እንደ 19፡38፡0 +7(ሰልፈር) እና 
19፡38፡0+7(ሰልፈር) ሲደመር 2.2.(ዚንክ) 
ያሉ  የዳፕና ኤን ፒ ኤስ ማዳበሪያዎች 
በትክክለኛ የናይትሮጂን ምንጭነታቸው  
የሚመከሩ የማዳበሪያ አይነቶች ናቸው ፡፡ 
ዩሪያ ማዳበሪን በማላሻነት (Top dressing)
መጠቀምም ተክሉ ናይትሮጂን እንዲያገኝ 
ያስችለዋል ፡፡

 ትክክለኛ ምንጭ
እንደየ አካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ 
ቢወሰንም ፤ለስንዴ ትክክለኛው 
የናይትሮጂን  መጠን 120-150 ኪ.ግ 
በሄክታር ነው፡፡ ለስንዴ ማሳችን 
በምንጠቀመው ማዳበሪያ ውስጥ ያለውን 
የናትሮጂን መጠን ፤ ባለን የእርሻ ቦታ 
ስፋት፤የአፈር አይነት እና ለማግኘት 
በታቀደው ምርት መሰረት ለመወሰን 
በአቅራቢያ 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 
ለማግኘትም እንደ ፎስፎረስ ያሉ ንጥረ ነገሮች 
ከናይትሮጂን ጋር በትክክለኛ መጠን ጥቅም ላይ 
መዋላቸውን ማረጋገጥ ይገባል፡፡

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

 ትክክለኛ ጊዜ
ለሁለቱም ዓይነት የማዳበሪያ 
አጠቃቀሞች(በዘር ወቅትና  የማላሻTop  
dressing) ማዳበሪያን ወጥ በሆነ መልኩ 
በማሳ ላይ መበተን አስፈላጊ ነው፡፡
የማላሻ(Top  dressing) ማዳበሪያ 
ከመደረጉ በፊት የስንዴ ማሳው በሚገባ 
መታረሙንና በቂ እርጥበት መኖሩን  
ማረጋገጥም አስፈላጊ ነው፡፡

 ትክክለኛ  ቦታ


