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1. መግቢያ 
በሃገራችን ጥራቱን የጠበቀ የፍራፍሬ ችግኝ አዘጋጅቶ ሇተጠቃሚ ማዴረስ የተሇመዯ ስራ ነው 
ማሇት አይቻሌም፡፡ በተሇይም ዯግሞ በክሌሊችን በክሌሊችን ምንም እንኩን ሇፍራፍሬ ምርት 
ተስማሚ የሆነ ሁለም የአግሮ ኢኮልጂ ቀጣናወች ያለት ቢሆንም በዘርፉ በሰፊው ተሰርታሌ 
ማሇት አይቻሌም፤፤ በዚህ የተነሳም አርሶ አዯሩም ሆነ ፍራፍሬን ሇማሌማት ፍሊጎት ያሇው 
ላሊው ህብረተሰብ የፍራፍሬ ችግኝን በዘፈቀዯ ፍሬውን ሲያገኝ ዝርያውን ሳይሇይ ተክል 
በማሌማት እየተጠቀመ ቆይታሌ፤፤ አሁን አሁን ግን በግብርና ምርምር የተወሰኑ ሰብልች ሊይ 
ምርምሮች እየተሰሩና ዝርያወችም በመውጣት ሊይ ይገኛለ፤፤ 
ስሇሆነም ብዙወቹ የፍራፍሬ ዝርያወች ከወጭ የመጡ በመሆናቸውና በሃገራችንም ስሊሌተመደ 
የዏኘከበካቤ ዘዳአቸው የመዲቀሌ ባህሪያቸው ሁለ በዘፈቀዯ ስሇሆነ ውጤታማነታቸው ዝቅተኛ 
በመሆኑ መሻሻሌ ገባዋሌ ህንን ችግር ሇማስወገዴ የክሌለ ግብርና ቢሮ በክሌለ የተሇያዩ 
ወረዲወች ሊይ የቆሊና የዯጋ ፍራፍሬ ችግኝ ጣቢያወችን አቃቁሞ ሇተጠቃሚው አርሶ አዯር 
እያሰራጨ ይገኛሌ፤፤ 
ይሁን እንጅ እየተሰራጨ ያሇው የፍራፍሬ ችግኝ ጥራቱን የጠበቀ ስሇመሆኑ የሚያረጋግጥ አካሌ 
ባሇመኖሩ ችግኙ ሇአርሶ አዯሩ የሚሰራጨው ጥራቱ ሳይረጋገጥ ነበር፤፤ ይህንን ችግር 
ሇማስወገዴና የዘር ጥራትን በተመሇከተ መፍትሄ የሚሰጥ አካሌ የዕ/ዘ/ላ/የግ/ግ/ጥ/ቁ/ባሇስሌጣን 
በአዋጅ ተቃቁሞ መፍትሄ መስጠት ተጀምሩአሌ፤፤ 
ይሁን እንጅ በሃገራችን ወይም በክሌሊችን ሇፍራፍሬ ችግኝ እንዯላሊው ሰበሌ ዯረጃ መዲቢ 
ባሇስሌጣን ዯረጃ /standard/ ስሊሇወጣሊቸው ዯረጃ ማስጠበቅ አሌተቻሇም፤፤ ስሇዚህ ይህንን 
ችግር ሇመፍታት ላልች አገሮችን ሌምዴ በመውሰዴ ስራውን መስራት አማራጭ የላሇው 
በመሆኑ የተወሰኑ የፍራፍሬ ሰብልችን የችግኝ መመዘኛ ነጥቦች በዚህ ማንዋሌ በማካተት እንዯ 
መመሪያ እንዱያገሇግሌ ታስቦ ተዘጋጅቱሌ  
2. አሊማ 
2.1. ዋና አሊማ 

 በክሌለ የሚሇሙ የፍራፍሬ ችግኞችን የጥራት ቁጥጥር ሇማዯረግ እንዱያግዝ ታስቦ 
የተዘጋጀ ማንዋሌ 

2.2. ዝርዝር አሊማው 

 በተቀመጠው መመዘኛ መሰረት የፍራፍሬ ጭግኝ ቁጥጥር ሇማዴረግ 
 የፍራፍሬ ችግኞች እንዳዝርያቸው ጥራታቸው እየተፈተሸ ሰርቲፊኬት ተሰጥቶአቸው 

እንዱሰራጩ ሇማዴረግ 
 የቆሊም ሆነ የዯጋ ፍራፍሬ ወቅቱን ጠብቆ ከተዛማጅ ተባይ ነጻ ስሇመሆናቸው 

በመመዘኛው መሰረት ቁጥጥር ማዯረግ እንዱቻሌ 
 ጥራቱን ያሌጠበቀና በባሇስሌጣኑ ባሇሙያ ሰርቲፊካት ሳይሰጠው የሚሰራጭ ችግኝን 

ሇመከሊከሌ ሙያዊ ዴጋፍ እንዱሰጥ ይረዲሌ  
 በክሌለ በሰፊው እየሇሙ ያለ የፍራፍሬ ሰብልችን ማሇትም የሙዝ፡ አፕሌ፤ 

ብርቱካን፤ ማንጎ፤ አቮካድ፤ ፓፓያናምናሌባትም በአሁኑ ስአት የውጭ ባሇሃብቶች 

በዘርፉ እየተሰማሩ ስሇሆነ የወይን ተክሌበመሌማት ሊይ ስሇሆነ ዘርፉ ሉስፋፋ 

ስሇሚችሌ መመዘኛ ያሰፈሌገዋሌ ብሇን ስሊሰብን ከሊየ የተጠቀሱት ሰብልች ችግኝ 

መመዘኛወች በዚህ ማንዋሌ ተካትቶ ወጥቷሌ 
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1. አፕሌ /APPLE /Malus domestica / 

 

 

I. የአፕሌተክሌሌማትችግኝጣቢያሊይያሇዉመመዘኛ 
 የአፕሌችግኝ /clone/ ቁርጥራጭዋናመመዘኛእንዯሚከተሇዉነው 

A. ጠቅሊሊ መመዘኛ  
 የአፕሌ ችግኝ የሚባዛዉ በአበባ ዘር ፍሬና በግራፍቲንግ ማሇትም በ ‘tongue’ 

እና ወይም በ /chipbudding/ ነዉ፡፡  

B. የሚያስፈሌግ ማሳ  
 ሇአፕሌ ችግኝ ማባዣ የሚመረጠዉ ቦታ ከአሊስፈሊጊና ካሌታወቁ ተክልች ነፃና 

የጸዲ መሆን አሇበት 

C. ማሳ ጉብኝት 
1. መሰረተ ግንዴ፡-  
 ሇመሰረተ ግንዴነት የተመረጠዉ ጥቅም ሊይ ከመዋለ በፊት መሰረተ ግንደ 

ተፈሊጊውን መመዘኛ መሟሊቱን ሇማወቅ አንዴ ጊዜ መጎብኘት አሇበት፡፡ 
2. ሇፍሬ ሰጭ ዛፍ የሚመረጥ ቀንበጥ /Scion/ ፡-  
 ሇፍሬ ሰጭ ዛፍ የሚመረጥ ቀንበጥ  ዛፍ ጤናማ ባህሪዉ የተጠበቀ ከተባይና 

በሽታወች ነፃ መሆን አሇበት፡፡ 
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 የተክለ ዝርያባህሪና ሌዩ መሇያ ከምርምር የተረጋገጠመሆኑ  ታዉቆ ችግኝ 
ጣቢያዉ ይህዉ መረጃ ሉኖረዉ ይገባሌ፡  

 ቢያንስ አንዴ ጊዜ ሇ “ፍሬ ሰጭ ተክሌ” አገሌግልት ከመዋለ በፊት የፍሬ 
መስጠት አቅሙና ሌዩ ባህሪዉ በኢንስፔክሽን ከእናት ዛፉ ሊይ መረጋገጥ 
አሇበት፡፡  

 ሇፍሬ ሰጭ ዛፍ የሚመረጥ ቀንበጥ /Scion/  የሚመረጥበት የእናት ዛፍ ችግኝ 
ከሚባዛበት ቦታ የተሇየ ቦታ መሆን አሇበት 

3. ሇተክሊ የተዘጋጀ ችግኝ፡- 
 ሇአርሶ አዯሩና ወዯ ማሳ ከመሰራጨቱ በፊት ቢያንስ አንዴ ጊዜ መጎብኘት 

አሇበት 

D. የማሳ መመዘኛ 
II. ጠቅሊሊ መመዘኛ 

1. የማሳ ርቀት፡- የተጠበቀዉ የአፕሌ ችግኝ /clone/ ማሳ ከላሊ ችግኝ ዝርያ 
የችግኝ ጣቢያዉ ሊይ  በሚከተሇው ሰንጠረዥ መሰረት መከናወን አሇበት 

የግሇሊ ርቀት /Isolation/ ሇሁለም ዯረጃወች የተፈቀዯ መመዘኛ  በሜትር 
መስራች  ዘር የተመሰከረሇት ዘር 

ላሊ ምንጩ የታወቀ ችግኝ 
መሰረተ ግንደን ጨምሮ ቢበዛ 

3 3 

አንዴ አይነት ዝርያ ሆኖ 
ትከከሇኛውን መመዘኛ 
የማያሟለ ችግኞች 

3 3 

 
2. የችግኝ ክፍተት፡- በማባዣ ጣቢያ ሊይ በተክሌ መካከሌ 20 ሳ.ሜ በመስመር 

መካከሌ ዯግሞ 30 ሳ.ሜ መሆን አሇበት 
3. ፍርርቅ፡-  የአፕሌ ችግኝ ማባዣ ጣቢያ ሇ3 ዓመት ችግኝ ከተባዛበት በኋሊ 

ላሊ ቦታ መቀየር አሇበት 
A. ዝርዝርመመዘኛ፡- 

1. የመስራች ችግኝ ዘር መመዘኛ  
 መስራች የአፕሌ ችግኞች ከአንዴተክሌ የተወሰደ እስከሆኑ ዴረስ ተመሳሳይ ባህሪ 

አሊቸው፤፤ 
   አሊስፈሊጊ የሆኑትን የኢንስፔክሽን ባሇሙያወች በሚሰጡት ውጤት መሇየት 

አሇባቸዉ፡፡  
 ችግኖች ከ  /woolly aphid, collar rot, rubbery wood and sanjose scale/ ነፃ 

መሆን አሇባቸዉ 
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2. የተመሰከረሇት ዘር መመዘኛ  
 

 

መመዘኛወች የተፈቀዯው ጉዴሇት  በ % * 
ሇተመሰከረሇት ዘር  

አሊስፈሊጊ ዝርያወች 0.10 
በ’ባክቴሪያሌ ሞሲስ ወይም ሉፍ 
ከርሌ  

None 

 

*Standards for Off-types shall be met at final inspection 

B. ሇተከሊ የዯረሱ የተጣበቁ ችግኞች መመዘኛዎች 
 የተጣበቁ ችግኞች ሇመሰረተ ግንዴም ሆነ ሇእናት ዛፍ መመዘኛወች 

እንዯሚከተሇው ነው 
1. መሰረተግንደዉፍረትቢያንስከ0.60- 0.75 ሳ ሜትር የሆነ 
2. የተጣበቀበት /buddዯ/ ርዝመትቢያንስከ10 20 ሳ.ሜ. ቢሆንይመረጣሌ 
3. የተጣበቁእናትችግኝውፍረትከተጣበቀበት ቦታ 10 ሳ ሜትር ከፍ ብል ከ0.75-1.0  

ሳ/ሜትር እንዱሁም የችግኙ ቁመት ከ 50 - 120 ሳ ሜትር መሆን አሇበት 
4. የተጣበቀዉችግኝከላሇየጎንዮሽጉንቁሌነፃመሆንአሇበት፡፡ 
5. የተጣበቁችግኞችከሚፈሇገዉመመዘኛዉጭየሆኑትከ5% መብሇጥየሇባቸዉም 

C. የተዘጋጀ ችግኝመመዘኛ 
መመዘኛወች ሇእያንዲንደ የዘር ዯረጃ የመመዘኛ ነጥቦች 

መስራች ዘር የተመሰከረሇት ዘር 
ንጹህናና ጥራት ያሇው ችግኝ 
ቢያንስ 

99.5% በቁጥር 98.0%በቁጥር 

ላልች ተክልች መሰረተ ግንደን 
ጨምሮ  ቢበዛ 

0.5 በቁጥር 2.0% በቁጥር 

Plants infected with woolly 
aphid,collar rot, rubbery 
wood& sanjose scale. 
/maximum/ 

None None 
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2. ሙዝ /BANANA/Musa paradiasaca/ 

 

i. የሙዝተክሌሌማትችግኝጣቢያሊይያሇዉመመዘኛ 
 የሙዝችግኝ /clone/ 

ቁርጥራጭዋናመመዘኛበሚከተሇዉመመዘኛመሰረትይሇያሌ 

A. ጠቅሊሊመመዘኛ 
 የሙዝችግኝየሚባዛዉከዘርፍሬሳይሆንከዘርውጭበሆነበ/sucker/ 

ግንጣይነዉ፡፡ 

B. የሚያስፈሌግ መሬት  
ሇሙዝ ችግኝ ማባዣ የሚመረጠዉ ቦታ ከአሊስፈሊጊና ካሌታወቁ ተክልች ነፃና 
የጸዲ  መሆን አሇበት 

C. ማሳ ጉብኝት 
 እናትዛፍ /Mother Plant/   

 እናትዛፍጤናማባህሪዉየተጠበቀከተባይናበሽታወችነፃመሆንአሇበት፡፡ 
 የተክለዝርያባህሪናሌዩመሇያከምርምርየተረጋገጠመሆኑታዉቆችግኝጣቢያዉ

ይህንንመረጃንጽህናውንያረጋገጠውአካሌሉሰጠዉይገባሌ፡ 
 ችግኝየሚመረትበት “እናትተክሌ” 

አገሌግልትከመዋለበፊትፍሬየመስጠትአቅሙናሌዩባህሪዉበኢንስፔክሽንመ
ረጋገጥአሇበት፡፡ 

 ሇተክሊ የተዘጋጀ ችግኝ፡- ሇአርሶ አዯሩና ወዯ ማሳ ከመሰራጨቱ በፊት 
ቢያንስ አንዴ ጊዜ መጎብኘት አሇበት 

II.የማሳ መመዘኛ 
A. ጠቅሊሊ መመዘኛ 
 የግሇሊ ርቀት፡- የሚባዛዉ የሙዝ ችግኝ /clone/ ማሳ ከላሊ ችግኝ ዝርያ 

የችግኝ ጣቢያዉ ሊይ ቢያንስ 3 ሜትር መራራቅ አሇበት 

1. የችግኝክፍተት፡- በማባዣጣቢያሊይየሙዝችግኝከላሊንክኪቢያንስ 3 
ሜትርመራራቅአሇበት 

 

javascript:;
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2. በችግኝ መካከሌ ክፍተት፡-  የሙዝ ችግኝ በሚባዛበት ቦታ ሊይ በተክልች 
መካከሌ 1.5 ሜትር እንዱሁም በመስመር መካከሌ 1.5 ሜትር መሆን አሇበት   

3. ማሳ ማፈራረቅ፡-የሙዝ ችግኝ ጣቢያ ከ3 ተከታታይ  አመት ከተጠቀምን 
በኋሊ ላሊ ችግኝ ጣቢያ መመረጥ አሇበት 

B. ዝርዝር መመዘኛ፡- 
1. መስራች የሙዝ ችግኞች ከአንዴ ተክሌ የተወሰደ እስከሆኑ ዴረስ ተመሳሳይ 

ባህሪ አሊቸው  አሊስፈሊጊ የሆኑትን የኢንስፔክሽን ባሇሙያወች በሚሰጡት 
ውጤት መሇየት አሇባቸዉ፡፡ 

2. ችግኖች ከ ”ኔማቶዴ : ጫፉ ፍሬ ያሌያዘና : ከፓናማ በሽታ’’  ነፃ መሆን 
አሇባቸዉ፤፤ 

III. ሇተከሊ የዯረሱ ችግኞች መመዘኛወች 
 የሙዝ ችግኝን መጠንን በተመሇከተ ያሇው መመዘኛ እንዯሚከተሇው ነው 

1. የችግኙ ውፍረት ቢያንስ ከ7- 10 ሳ ሜ መሆን አሇበት 
2. ከሊይ የተጠቀሰውን ዯረጃ የማያሟሊ ችግኝ ቢበዛ ከ5 % መብሇጥ የሇበትም  

 
መመዘኛ ሇሁለም ዯረጃወች ያሇው መመዘኛ 

መስራች ዘር የተመሰከረሇት ዘር 
ንጽህናው የተጠበቀ ችግኝ 
ቢያንስ 

99.5% በቁጥር 98.0% በቁጥር 

ላልች አሊስፈሊጊ ተክልች 
ቢበዛ 

0.5% በቁጥር 2.0% በቁጥር 
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3. ወይን / Grape /Vitis vinifera.L./ 

 

I. የወይንተክሌሌማትችግኝጣቢያሊይየማባዛትስራያሇዉመመዘኛ 
 የወይንችግኝ /clone/ ቁርጥራጭዋናመመዘኛበሚከተሇዉሌዩ /clone/ 

መመዘኛመሰረትይሇያሌ 

A. ጠቅሊሊመመዘኛ 
 የወይንችግኝየሚባዛዉ ‘በህያው ፍሬ’ ሳይሆንበቁርጥራጭወይምበ/budding/ ነዉ፡፡ 

1. የሚያስፈሌግ ማሳ 
 ሇወይንችግኝማባዣየሚመረጠዉቦታከአሊስፈሊጊናካሌታወቁተክልችነፃና 

የጸዲመሆንአሇበት 

2. ማሳ ጉብኝት /Field Inspection/ 
B. የመሰረተ ግንዴ፡- ሇመሰረተ ግንዴነት የተመረጠዉ ጥቅም ሊይ ከመዋለ 

በፊት አንዴ ጊዜ መጎብኘት አሇበት፡፡ 

C. ሇፍሬሰጭዛፍየሚመረጥቀምበጥ /Scion/ ፡-  
 እናትዛፍጤናማባህሪዉየተጠበቀከተባይናከበሽታወችነፃመሆንአሇበት፡፡ 
 የተክለዝርያባህሪናሌዩመሇያከምርምርየተረጋገጠመሆኑታዉቆችግኝጣቢያዉመረጃሉኖ

ረዉይገባሌ፡እንዱሁም 
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 ቢያንስአንዴጊዜሇ“እናትተክሌ” 
አገሌግልትከመዋለበፊትየፍሬመስጠትአቅሙናሌዩባህሪዉበኢንስፔክሽንመረጋገጥአሇ
በት፡፡ 
D. ሇተክሊ የተዘጋጀ ችግኝ፡- 
 ሇአርሶ አዯሩና ወዯ ማሳ ከመሰራጨቱ በፊት ቢያንስ አንዴ ጊዜ መጎብኘት 

አሇበት 

II.የማሳ መመዘኛ 
A. ጠቅሊሊ መመዘኛ 

1. የማሳ ርቀት፡- 
 የተጣበቀዉ የወይን ችግኝ /clone/ ማሳ ከላሊ ችግኝ ዝርያ የችግኝ ጣቢያዉ ሊይ 

ቢያንስ 3 ሜትር መራራቅ አሇበት 
2. የችግኝ ክፍተት፡-  

 በማባዣ ጣቢያ ሊይ በተክሌ መካከሌ 20 ሳ.ሜ በመስመር መካከሌ ዯግሞ 30 
ሳ.ሜ መሆን አሇበት 

3.  የማሳ ፍርርቅ፡- 
 የወይንችግኝማባዣጣቢያሇ3- ዓመትችግኝከተባዙበትበኋሊላሊቦታመቀየርአሇበት 

B. ዝርዝር መመዘኛ፡- 
1. የተጣበቁ ችግኞች በጣም ንፁህና ዝርያቸዉን የጠበቁ ሆነውአሊስፈሊጊ የሆኑት 
መሇየት አሇባቸዉ፡፡ 
2. ችግኖች ከ” ኔማቶዴና አንቶራክኖስነፃ መሆን አሇባቸዉ 
3. አሊስፈሊጊ ዝርያዎች ከጠቅሊሊው0.1% መብሇጥ የሇባቸዉም  

III.ሇተከሊ የዯረሱ የተጣበቁ ችግኞች መመዘኛ 
1. መሰረተ ግንደ ዉፍረት ቢያንስ ከ1.0 – 1.25 ሳ.ሜ የሆነ 
2. የተጣበቀበት /budded/ ርዝመት ቢያንስ ከመሬት ከ8-10 ሳ.ሜ ቢሆን ይመረጣሌ 
3. የተጣበቁ እናት ችግኝ ውፍረት ከ1.0-1.25 ሜትርና ርዝመቱ ከ25-40 ሳ.ሜ 
4. የተጣበቀዉ ችግኝ መሰረተ ግንደ ሊይ ከላሇ የጎንዮሽ ጉንቁሌ ነፃ መሆን አሇበት፡፡ 
5. የተጣበቁ ችግኞች ከሚፈሇገዉ መመዘኛ ዉጭ የሆኑት ከ5% መብሇጥ የሇባቸዉም 
 

IV. የተጣበቀየወይንችግኝመመዘኛ 

መመዘኛመጠን መመዘኛየተፈቀዯ (%) * በቁጥር 
አሊስፈሊጊ /off types 0.10 
የግሇሊ ርቀት ዝቅተኛክፍተት 

መስራች የተመሰከረሇት 
ላሊዝርያዎች 3 3 

ተመሳሳይዝርያሆኖተፈሊጊዉንመ
መዘኛያሊሟሊ 

3 3 
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4.ማንጎ /MANGO /Mangifera indica L/ 

 

I. የማንጎተክሌሌማትችግኝጣቢያሊይያሇዉመመዘኛ 
1. የማንጎችግኝ /clone/ ቁርጥራጭዋናመመዘኛበሚከተሇዉሌዩ /clone/ 

መመዘኛመሰረትይሇያሌ 
2. ጠቅሊሊ የማንጎ ችግኝ መመዘኛ እንዯሚከተሇዉ የተክለ ፀባይ ይተገበራሌ 
3. የማንጎ ችግኝ ሉዘጋጅ የሚችሇው በተሇያዩ የግራፍቲንግ ዘዳ ወይም ወይም በሴቴና 

ወንዳ የመባዛት ስርአት ነው 

A. የሚያስፈሌግማሳ 
 ሇማንጎ ችግኝ ማባዣ የሚመረጠዉ ቦታ ከአሊስፈሊጊና ካሌታወቁ ተክልች ነፃና 

የጸዲ  መሆን አሇበት፤፤ 
  አፈሩ ከፍተኛ የሆነ የ ክልራይዴ ይዘት የላሇው መሆን አሇበት 

B. ማሳጉብኝት 
1. የመሰረተ ግንዴ፡-  

 ሇመሰረተ ግንዴነት የተመረጠዉ ችግኝ ሇመዲቀሌ ብቁ ስሇመሆኑ ጥቅም ሊይ 
ከመዋለ በፊት አንዴ ጊዜ መጎብኘት አሇበት፡፡ 

 

2. ሇፍሬ ሰጭ ዛፍ የሚመረጥ ቀንበጥ /Scion/  ፡- 
 ሇፍሬ ሰጭ ዛፍ የሚመረጥ ቀንበጥ   ዛፍ ጤናማ ባህሪዉ የተጠበቀ ከተባይና 

በሽታወች ነፃ መሆን አሇበት፡፡ የተክለ ዝርያ ባህሪና ሌዩ መሇያ በምርምር 
የተረጋገጠ መሆኑ ታዉቆ ችግኝ ጣቢያዉ ይህዉ መረጃሉኖረዉይገባሌ፡ 
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 ሇፍሬ ሰጭ ዛፍ የሚመረጥ ቀንበጥ  ቢያንስ አንዴ ጊዜ ከ ‘እናት ዛፍ” ሊይ 
እያሇ አገሌግልት ከመዋለ በፊት የፍሬ መስጠት አቅሙና ሌዩ ባህሪዉ 
በኢንስፔክሽን መረጋገጥ አሇበት፡፡ 

3. ሇተክሊ የተዘጋጀ  ግራፍት የተዯረገ ችግኝ፡-  
 ሇአርሶ አዯሩና ወዯ ማሳ ከመሰራጨቱ በፊት ቢያንስ አንዴ ጊዜ መጎብኘት 

አሇበት 

II.የማሳመመዘኛ 
A. ጠቅሊሊ መመዘኛ 
1. የማሳ ርቀት፡-  

 የተጣበቀዉ የማንጎ ችግኝ /clone/ ማሳ ከላሊ ችግኝ ዝርያ የችግኝ ጣቢያዉ ሊይ 
ቢያንስ 3 - ሜትር መራራቅ አሇበት 
የግሇሊ ርቀት /Isolation/ የተፈቀዯ ዝቅተኛ ክፍተት በሜትር 

መስራች ዘር የተመሰከረሇት ዘር 

ላሊ ዝርያዎች 3 3 
ተመሳሳይ ዝርያ ሆኖ 
ተፈሊጊዉን መመዘኛ 
ያሊሟሊ 

3 3 

 
2. የችግኝ ክፍተት፡- 

 በማባዣ ጣቢያ ሊይ በተክሌ መካከሌ ከ 20- 30 ሳ.ሜ በመስመር መካከሌ ዯግሞ ከ 
30- 40 ሳ.ሜ መሆን አሇበት 
3. ማሳ ፍርርቅ፡- 

 የማንጎ ችግኝ ማባዣ ጣቢያ ሇ3 ዓመት ችግኝ ከተባዛበት በኋሊ ላሊ ቦታ መቀየር 
አሇበት 

B. ዝርዝርመመዘኛ፡-  
1. መስራች ዘር፣ 

 መስራች ዘር ከታወቀና አንዴ አይነት ከሆነ እናት ዛፍ ከተወሰዯ ዝርያው ንጹህ ነው 
ማሇት ይቻሊሌ 

  የማይመስለና አሊስፈሊጊ ዝርያወች በተቆጣጣሪው ተቋመ መወገዴ አሇባቸው  
 ችግኙ ከአንትራክኖስና ከቅጠሌ አርግፍ እንዱሁም ከማሌፎርሜሽን ነጻ መሆን 

አሇበት 

2. የተመሰከረሇት ዘር መመዘኛ እንዯሚከተሇው ነው 
 

መመዘኛ የተፈቀዯመመዘኛ %  
* ሇተመሰከረሇትዘር 

አሊስፈሊጊዝርያወች 0.10 
በአንትራክኖስናበማሌፎርሜሽንየተጎዲ 0.20 
በቅጠሌአዴርቅየተጎዲችግኝ None 
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 ሇተከሊ የዯረሱ የተጣበቁ ችግኞች መመዘኛ  መመዘኛ እነዯሚከተሇው ነው 
1. መሰረተ ግንደ ዉፍረት ቢያንስ ከ 1.0-1.25 ሴ.ሜ የሆነ 
2. የተጣበቀበት ቦታ ከፍታ ከ15 - 25 ሳ ሜ መሆን አሇበት  
3. የተጣበቀው ችገኝ ውፍረት ከተጣበቀበት ቦታ 10 ሳ ሜ ከፍ ብል ከ 1.25- 1.50 

ሳ ሜ እንዱሁም ግራፍት የተዯረገው በአጠቃሊይ ከ60 - 100 ሳሜ መሆን 
አሇበት 

4. የተጣበቀዉ ችግኝ መሰረተ ግንዴ ከላሊ የጎንዮሽ ጉንቁሌ ነፃ መሆን አሇበት፡፡  
5. የተጠበቀ ችግኞች ከሚፈሇገዉ መመዘኛ ዉጭ የሆኑት ከ5% መብሇጥ 

የሇባቸዉም በቁጥር 
 የማንጎ የተዲቀሇችግኝመመዘኛ 

 
መመዘኛ ሇሁለምዯረጃወችየተፈቀዯመመዘኛ  % 

መስራችዘር የተመሰከረሇትዘር 
ንጹህምንጩየታወቀችግኝቢያ
ንስ 

99 5% በቁጥር 98 0% በቁጥር 

ላሊምንጩየታወቀችግኝመሰረ
ተግንደንጨምሮቢበዛ 

0 5% በቁጥር 2 0% በቁጥር 

በቅጠሌአርግፍየተጎዲቢበዛ none None 
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5.ብርቱካን /Sweet orange/Citrus sinensis/ 
 

 

 
 

I. የብርቱካንተክሌሌማትችግኝጣቢያመመዘኛ 
 የብርቱካንችግኝ /clone/ ቁርጥራጭዋናመመዘኛበሚከተሇዉሌዩ/clone/ 

መመዘኛመሰረትይሇያሌ 

A. ጠቅሊሊመመዘኛ 

 የብርቱካንችግኝየሚባዛዉበ‘shield budding’ ወይምበ ‘patch budding/ ነዉ፡፡ 

B. የማሳ መመዘኛ 
 ሇብርቱካንችግኝማባዣየሚመረጠዉቦታከአሊስፈሊጊናካሌታወቁተክልችነፃመሆንአሇበት 

C. ማሳ ጉብኝት 
1. ‘የመሰረተግንዴ፡-  

 ሇመሰረተግንዴነትየተመረጠዉጥቅምሊይከመዋለበፊትግራፍት‘ሇመሆንየዯረሰመሆኑንሇ

ማረጋገጥአንዴጊዜመጎብኘትአሇበት፡፡ 

2. ሇፍሬ ሰጭዛፍ የሚመረጥ ቀንበጥ /Scion/ ፡ 

 ሇፍሬ ሰጭዛፍ የሚመረጥ ቀንበጥ/Scion/ 

የሚመረጥበትእናትዛፍጤናማባህሪዉየተጠበቀከተባይናበሽታወችየፀዲመሆንአሇበት፡’፡ 

 የተክለዝርያባህሪናሌዩመሇያከምርምርየተረጋገጠመሆኑታዉቆችግኝጣቢያዉይህዉመረ

ጃሉኖረዉይገባሌ፡ 

https://badger.uvm.edu/xmlui/bitstream/handle/2051/4568/close up SFS citrus seedlings.jpg?sequence=5
https://badger.uvm.edu/xmlui/bitstream/handle/2051/4568/close up SFS citrus seedlings.jpg?sequence=5
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 ሇፍሬ ሰጭዛፍ የሚመረጥ ቀንበጥ /Scion/ ቢያንስአንዴጊዜሇእናት 

ዛፍአገሌግልትከመዋለበፊትየፍሬመስጠትአቅሙናሌዩባህሪዉበኢንስፔክሽንመረጋገጥአ

ሇበት፡፡ 

1. ሇተክሊየተ’ዘጋጀችግኝ፡- 

 ሇአርሶአዯሩናወዯማሳከመሰራጨቱበፊትቢያንስአንዴጊዜመጎብኘትና’ሇተከሊየዯረሰ

መሆኑንሇመወሰንይጠቅማሌ 

II. የማሳ መመዘኛ 
A. ጠቅሊሊመመዘኛ 

1. የማሳርቀት፡-  

 የተጣበቀዉየብርቱካንችግኝ /clone/ ማሳከላሊችግኝዝርያየችግኝጣቢያዉሊይቢያንስ 3 

ሜትርመራራቅአሇበት 

 

የግሇሊ ርቀት /Isolation/ ዝቅተኛርቀትበሜትር 

መስራችዘር የተመሰከረሇትዘር 

የላሊዝርያ 3 3 

አንዴአይነትዝርያሆኖየተፈሇገውንዝርያመመዘኛየማ

ያሟሊ 

3 3 

 

B. የተጣበቀ የብርቱካን ችግኝ መመዘኛ 
 ሇመስራችናሇተመሰከረሇትችግኝመጠንንበተመሇከተመመዘኛእንዯሚከተሇውነው 

 የመሰረተግንደዉፍረትቢያንስከ 0.6- 1.00 ሴ.ሜየሆነ 

 ችግኙ የተጣበቀበት /budded/ ርዝመት ከመሬትቢያንስከ15-20 ሳ.ሜከፍ ያሇ 

ቢሆንይመረጣሌ 

መመዘኛመጠን መመዘኛየተፈቀዯ % 

አሊስፈሊጊ /off types 0.10 

በቫይረስየተጎዲችግኝ ምንም 
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C. የተጣበቁእናትችግኝውፍረትናርዝመትንበተመሇከተ 

 ከተጣበቀበት 10 ሳ. ሜትርከፍብልከ1.0-1.25 ሳ.ሜትርሲሆን 

 የተጣበቀውችግኝርዝመትከ30-50 ሳ.ሜትርመዴረስአሇበት 

 የተጣበቀዉችግኝከመሰረተ ግንደ ሊይላሊ 

የጎንዮሽጉንቁሌነፃመሆንአሇበት፡፡ 

 የተጣበቀችግኞችከሚፈሇገዉመመዘኛዉጭየሆኑትከ5%መብሇጥየሇባቸዉም 

III. ሇተከሊ የዯረሱ የተጣበቁችግኞችዯረጃወች 

ዝርዝርመመዘኛ የእያንዲንደመዯብዯረጃወች 

መስራች የተመሰከረሇት 

ጥራቱየተጠበቀችግኝ (ቢያንስ) 99.5 % በቁጥር 98 % 

ላሊዯረጃውንየሊማሊችግኝመሰረትግንዴንጨምሮ 

(ቢበዛ) 

0.5 % (በቁጥር) 2.0  % (በቁጥር) 

በቫይረስየተጎዲችግኝ ምንም ምንም 
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6. የፓፓያ /PAPAYA /Seed propagated /variety/ 

 
 

I. የፓፓያ ተክሌ ሌማት ችግኝ ጣቢያ ሊይ ያሇዉ መመዘኛ 
A. የጠቅሊሊየፓፓያዘርመሰረታዊ መመዘኛነጥቦችየሚከተለትናቸው 

 የሚያስፈሌግ ማሳ ስፋት ሇፓፓያ ችግኝ ማባዣ የሚመረጠዉ ቦታ ከአሊስፈሊጊና 
ካሌታወቁ ተክልች ነፃ መሆን አሇበት 

B. ማሳ ጉብኝት 
 ቢያንስቢያንስችግኝከመሰራጨቱበፊት 3 

ጊዜጉብኝትማዴረግአስፈሊጊሲሆንከአበባበፊትአንዴጊዜበአበባጊዜእናበማፍራትጊዜ
እናበዯንብሲበስሌዘርሇማዘጋጀትበሚዯርስበትጊዜ መጎብኘት አሇበት 

II. የማሳ መመዘኛ 

1. ማራራቅ - 
 ሇፓፓያ ችግኝ ዝግጅት የተመረጠው ቦታ በሚከተሇው መመዘኛ መሰረት 

ከአሊስፈሊጊ ተክልች መራቅ አሇበት  
 
 
 
 
 
 

 
የግሇሊርቀት /Isolation/ ሉኖርየሚገባውክፍተት /በሜትር/ 

መስራችዘር የተመሰከረሇትዘር 

ላሊዝርያተክሌ 1500 1500 
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2. ዝርዝር መመዘኛ 
A. የተመሰከረሇት ዘር 

 
 

የግሇሊ ርቀት ሉኖር የሚገባው ክፍተት /በሜትር/ * 
መስራች ዘር የተመሰከረሇት 

ላሊ ዝርያ ተክሌ 0.10 0.20 
*ይህ መመዘኛ የተፈቀዯው በአበባ ጊዜና ከአበባ በኋሊ ነው 
 
 

B. የዘር መመዘኛ 
 

ዝርዝር መመዘኛ የዯረጃወች መመዘኛ 
መስራች ዘር የተመሰከረሇት ዘር 

ንጹህ ዘር ቢያንስ 98.0% 98.0% 
ላሊ ነገር እጅግ ቢበዛ 2.0% 2.0% 
የላሊ ሰብሌ ዘር ቢበዛ None None 
ብቅሇት ቢያንስ 60% 60% 
ርጥበት ቢበዛ 7% 7% 
የማስቀመጫ እቃው 
ርጥበት የማያመነጭ 
ሆኖ ቢበዛ 

6% 6% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. አቮካድ/Avocado/ 
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I. የአቮካድ  የተጣበቀችግኝ /clone/ ዋና መመዘኛ  
 ጠቅሊሊ የአቮካድ ችግኝ መመዘኛ እንዯሚከተሇዉ የተክለ ፀባይ ይተገበራሌ 
 የአቮካድ ችግኝ ሉዘጋጅ የሚችሇው በተሇያዩ የግራፍቲንግ ዘዳ ወይም በሴቴና 

ወንዳ የመባዛት ስርአት ነው 

1. የሚያስፈሌግ  ማሳ  
 ሇአቮካድ ችግኝ ማባዣ የሚመረጠዉ ቦታ ከአሊስፈሊጊና ካሌታወቁ ተክልች ነፃ 

መሆን አሇበት አፈሩ ከፍተኛ የሆነ የ ክልራይዴ ይዘት የላሇው መሆን አሇበት 

2. ማሳ ጉብኝት 
A. የመሰረተ ግንዴ፡-  

 ሇመሰረተ ግንዴነት የተመረጠዉ ችግኝ ሇመዲቀሌ ብቁ ስሇመሆኑ ጥቅም ሊይ 
ከመዋለ በፊት አንዴ ጊዜ መጎብኘት አሇበት፡፡ 
B. ሇፍሬ ሰጭ ዛፍ የሚመረጥ ቀንበጥ /Scion/  ፡- 

 ሇፍሬ ሰጭ ዛፍ የሚመረጥ ቀንበጥ   ዛፍ ጤናማ ባህሪዉ የተጠበቀ ከተባይና 
በሽታወች ነፃ መሆን አሇበት፡፡  

 የተክለ ዝርያ ባህሪና ሌዩ መሇያ በምርምር የተረጋገጠ መሆኑ ታዉቆ ችግኝ 
ጣቢያዉ ይህዉ መረጃሉኖረዉይገባሌ፡ 

 ሇፍሬ ሰጭ ዛፍ የሚመረጥ ቀንበጥ  ቢያንስ አንዴ ጊዜ ከ ‘እናት ዛፍ” ሊይ እያሇ 
አገሌግልት ከመዋለ በፊት የፍሬ መስጠት አቅሙና ሌዩ ባህሪዉ በኢንስፔክሽን 
መረጋገጥ አሇበት፡፡ 
C. ሇተክሊ የተዘጋጀ  ግራፍት የተዯረገ ችግኝ፡- 

 ሇአርሶ አዯሩና ወዯ ማሳ ከመሰራጨቱ በፊት ቢያንስ አንዴ ጊዜ መጎብኘት አሇበት 
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II. የማሳ መመዘኛ 
A. ጠቅሊሊ  መመዘኛ 

1. የማሳ ርቀት፡- የተጣበቀዉ የአቮካድ ችግኝ /clone/ ማሳ ከላሊ ችግኝ ዝርያ 
የችግኝ ጣቢያዉ ሊይ ቢያንስ 3 ሜትር መራራቅ አሇበት 

የግሇሊ  ርቀት /Isolation/ የተፈቀዯ ዝቅተኛ ክፍተት በሜትር 
መስራች ዘር የተመሰከረሇት ዘር 

ላሊ ዝርያዎች 3 3 
ተመሳሳይ ዝርያ ሆኖ 
ተፈሊጊዉን መመዘኛ 
ያሊሟሊ 

3 3 

 

2. የችግኝ ክፍተት፡- በማባዣ ጣቢያ ሊይ በተክሌ መካከሌ 20- 30  ሳ.ሜ 
በመስመር መካከሌ ዯግሞ 30- 40  ሳ.ሜ መሆን አሇበት 

3. ፍርርቅ፡-  የአቮካድ ችግኝ ማባዣ ጣቢያ ሇ3 ዓመት ችግኝ ከተባዙበት በኋሊ ላሊ 
ቦታ መቀየር አሇበት፤፤ 

B. ሇተከሊ የዯረሱ የተጣበቁ ችግኞች መመዘኛ   
 

1. መሰረተ ግንደ ዉፍረት ቢያንስ ከ 1.0-1.25 ሴ.ሜ የሆነ 
2. የተጣበቀበት ቦታ ከፍታ ከ15 - 25 ሳ ሜ መሆን አሇበት  
3. የተጣበቀው ችገኝ ውፍረት ከተጣበቀበት ቦታ 10 ሳ ሜ ከፍ ብል ከ 1.25- 1.50 

ሳ ሜ እንዱሁም ግራፍት የተዯረገው በአጠቃሊይ ከ60 - 100 ሳሜ መሆን 
አሇበት 

4. የተጣበቀዉ ችግኝ መሰረተ ግንዴከላሊ የጎንዮሽ ጉንቁሌ ነፃ መሆን አሇበት፡፡  
5. የተጠበቀ ችግኞች ከሚፈሇገዉ መመዘኛ ዉጭ የሆኑት በቁጥርከ5% መብሇጥ 

የሇባቸዉም  
 

III. የአቮካድየተጣበቀችግኝመመዘኛ 
 

መመዘኛ ሇሁለምዯረጃወችየተፈቀዯመመዘኛበ 
% 
መስራችዘር የተመሰከረሇትዘር 

ንጹህና 
ምንጩየታወቀችግኝቢያንስ 

99 5% በቁጥር 98 0% በቁጥር 

ላሊምንጩየታወቀችግኝመሰረተ
ግንደንጨምሮቢበዛ 

0 5% በቁጥር 2 0% በቁጥር 

በቅጠሌአርግፍየተጎዲቢበዛ none None 
 
 
 
 
 
 



 


