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1. መግቢያ 
የአትክሌትና ፌራፌሬ ሰብልች የተመጣጠነ ምግብ በማቅረብ የሕብረተሰቡን ጤናማ ዜጋ 
ሇመፌጠር፣እንዱሁም ሇገበያ በማቅረብ ሇአምራቹና ሇሀገር የገቢ ምንጭ ከመሆን በሊይ 
ከትንሽ ማሣ ሊይ ከፌተኛ ምርት የሚሠጡና ሇዲይቨርስፉኬሽን ምቹ በመሆናቸው የምግ 
ብዋስትናን በማረጋገጥ በኩሌ ከፌተኛ ጠቀሜታ አሊቸዉ፡፡ 

የአማራ ክሌሌ ዓመቱን በሙለ የማይዯርቁ በርካታ ታሊሊቅና ትናንሽ ወንዞች ያለትና 
እንዱሁም ክሌለ የተሇያዩ እፅዋትን /ሰብልችን/ ሇማሌማት ተስማሚ የሆነ የአየር ንብረት 
እንዲሇው የሚታወቅ ሲሆን ካሇው የስነምህዲር ስፊት በርካታ የአትክሌትና ፌራፌሬ 
ሰብልችን በበጋና ክረምት ሇማምረት የሚያስችሌ አቅም አሇዉ፡፡አሁን ያሇውን የምግብ 
እጥረትና ምርታማነት ሰፉ ክፌተት /Gap/ በተወሰነ ዯረጃም ቢሆን ሇማጥበብና ፓቴን 
ሻለን ሇመጠቀምና የመስኖ ውሃ አቅርቦትንና አጠቃቀሙንም በማጏሌበት እንዱሁም 
ሇየአካባቢውና ሇየሰብለ ዓይነት ተስማሚ የሆነ ዘመናዊ የመስኖ ሰብልች አመራረት 
ቴክኖልጅዎችን ተጠቅሞ ሌማቱን በማስፊፊት ጥራቱን የጠበቀ ምርትና ምርታማነት 
በማሣዯግ የአርሶአዯሩን የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥና የሀገሪቱን የውጭ ምንዛሪ 
ሇማጏሌበት እንዱቻሌ ይህ የአትክሌትና ፌራፌሬ ሰብልች ዘር አመራራትና አዘገጃጀት 
ተሻሽልና ተዘጋጅቶ ቀርቧሌ፡፡ 

እንዱሁም በክሌሊችን በአጠቃሊይ ስሇዘር አመራረትና ጥራት ስንነጋገ ርበተሇይም 
የአት/ፌራፌሬ ዘር አቅርቦት በሃገር ዯረጃ እዚ ሀግ ባየ ሚባሌ አይዯሇም ይህንን እጥረት 
ሇማስወገዴ የእጽዋት ዘርና ላልች የግብርና ግብአቶች ጥራት ቁጥጥር ባሇስሌጣን ተቋቁሞ 
ስራውን ጀምሯሌ 

በመሆኑም እስካሁን ባሇው ሁኔታ የአትክ/ፌራፌሬ ዘርን ሇገበሬው ሇማዲረስ የኢትዮጸያ 
ዯረጃ መዲቢወች ባሇስሌጣን የሰብልችን የዯረጃ መመዘኛ ቢያወጣም መመሪያው በሚያዘው 
መሰረትሇአ/አዯሩ ሇማሰራጨት ቢሞከርም በተገቢው ሁኔታ ማዲረስ ባሇመቻለ ሃገሪቱ 
በከፌተኛ የውጭ ምንዛሬ የአትክሌትና ፌራፌሬ ዘር ገዝታ ሇማስገባት ተገዲሇች፤፤ 

ሇምሳላም ያህሌ በአንዴ ወቅት የተጠና ጥናት እንዯሚያስረዲው በ 2012 እ.ኤ.አ ወዯ ሀገር 
ውስጥ የገባው 128 ቶን የአትክሌትና ፌራፌሬ ዘር ሲሆን በ2010 እ.ኤ.አ ዯግሞ 84 ቶን 
የአትክሌት ዘር ነበር ይህ ሌዩነት በየጊዜው ያሳየው ሇውጥ ስናነጻጽረው ሇምሳላ የ2004 
እ.ኤ.አ. ከ2012 እ.ኤ.አ ከገባው ጋር በ276 ፐርሰንት ጭማሬ ያሳያሌ 

ይህ ሂዯት የአ/አዯሩን ከዚያም አሌፍ የሃገሪቱን ኢኮኖሚ የሚጎዲ በመሆኑ ወዯ ፉት 
ከግብርና ምርምር እየወጡ ያለ መስራች ዘሮችን አርሶ አዯሩ እየተሇማመው እንዱሄዴና 
የውጭ ምንዛሬን ሇማዲን ባሇስሌጣኑ ብዙ ጥረት ይጠበቅበታሌ ስሇሆነም እየተባዛ ባሇው 
ዘር ከመስክኢንስፔክሽን እስከ ክምችትና የሊቦራቶሪ ምርመራ በማዴረግ ጥራቱ የተጠበቀ 
ዘር ማቅረብ ወሳኝ በመሆኑ ሇኢንስፔክሽን ሂዯቱ አጋዥ እንዱሆን ይህ ማንዋሌ 
ተዘጋጅቷሌ፡፡ 
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ላሊውስ ሇዘር ቴክኖልጅ ስንነጋገር በአንዴ ሃገር የዘር አቅርቦት ከየት ተነስቶ የት 
እንዯዯረሰና እንዱሁም በአንዴ ሀገር ዘር ሇማምረት ከቦታ መረጣ ጀምሮ ዘሩ የሚፇሇገውን 
ዯረጃና መመዘኛ አሟሌቶ በማሇፌ ሇተጠቃሚው ዯርሶ ተፇሊጊውን ውጤት እንዱሰጥ 
የሚያሌፌበት ሂዯት ነው 

ይህም ሲባሌ ዘር ሲመረት አንዴ ዘር ጥራቱ በሚመሇከተው ተቆጣጣሪ ተረጋግጦ ማሇትም 
የዯረጃ መሇያው ታውቆና ተሇይቶ ንጽህናው ማሳ ሊይ የዘሩን ጥራት ሉያጓዴለ የሚችለ 
ተባዮች አረሞችና ላልች የቅርጽ የቀሇምና የርጥበት ጉዴሇቶች በአጠቃሊይ በመስክና 
በሊቦራቶሪ ተገቢው ቁጥጠር ተዯርጎበት ሇአርሶ አዯሩ ቀርቦ ተገቢውን ውጤት እንዱያስገኝ 
ያሇው ሂዯት ነው፤፤ 

2. አሊማ 

2.1. ዋና አሊማ 
 ጥራቱና ዯረጃውን የጠበቀ የአት/ፌራፌሬዘርሇአ/አዯሩ ከመቅረቡና ጥቅም ሊይ 

ከመዋለ በፉት ሉዯረግ ስሇሚገባው ቁጥጥርና ክትትሌ እንዱሁም በዘር 
አመራረት፤አከመቻቸትና በሊቦራቶሪ ምርመራ ሂዯት ሊይ መዯረግ የሚገባውን 
ጥንቃቄ ሇማሳየት እንዯ አጋዥ እዱያገሇግሌ ታስቦ የተዘጋጀ ማንዋሌ ነው 

2.2. ዝርዝር ዓሊማው 
 ሇአርሶ አዯሩ በተሇያዩ አግሮ ኢኮልጅዎች የሚሇሙ የተሇያዩ አትክሌት ሰብልችን 

ዘመናዊ የዘር አመራረት ዘዳን ማስተዋወቅ፤፤ 
 አርሶ አዯሩ መሬትንና ጉሌበትን እንዱሁም ውሃን በአግባቡ  ተጠቅሞ  የአትክሌት 

ሰብልችን ምርትና ምርታማነትን በማሣዯግ ዘርን በማምረትና ሇገበያ በማቅረብ 
ተጠቃሚ የሚሆንበትን ቴክኖልጅ  ማዘጋጀትና ማስተማር፤፤ 

 ከፌተኛ የኢኮኖሚ ጠቀሜታና የገበያ ተፇሊጊነት ኖሯቸው በአካባቢው ያሌተስፊፈትን 
የአትክሌትሰብልችን  ሇአርሶ አዯሩ በማስተዋወቅ ዘር እንዱመረት በማዴረግ የውጭ 
ምንዛሬን ማዲን 
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 የአትክሌት ዘር ዯረጃ መመዘኛ / vegetables seed specification/ 
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1. የአትክሌት ዘር ዯረጃ መመዘኛ / vegetables seed specification/ 

1.1. ዯረጃ 
የኢትዮጵያ ዯረጃ መዲቢወች ባሇስሌጣን የአትክሌት ዘርን ጥራትና ብቃት ሇማረጋገጥ 
መመዘኛወችን አውጥቷሌ በዚህ ማንዋሌ መሰረት የተወሰኑትን የአትክሌት ዘሮችን 
አመራረት አጠቃሊይ መመዘኛ ከዚህ በታች ሇመግሇጽ እንሞክራሇን በዚህ ዝርዝር መመዘኛ 
መሰረት የኢትዮጵያ ዯረጃ መዲቢ ባሇስሌጣን ያወጣው መመዘኛ በአጠቃሊይ መመሪያው 
ማሇትም 

ES413, Seeds- Terminology / ዘር ማሇት ምን ማሇት ነው ?/ 

ES471, Seeds- Sampling / ናሙና እንዳት ?/ 

ES472, Seeds- purity analysis /የዘር ንጽህና ምዘና እንዳት ?/ 

ES473, Seeds – Determinationof other seed crops /የላልች ዘርን ከሚፇሇገው 
ዘር መሇየት/ 

ES474, Seeds – Germination test /የብቅሇት ሙከራ ማካሄዴ/ 

ES475, Seeds – biochemical test for viability /ስነ-ህይወታዊ ሙከራ ማካሄዴ/ 

Es476, Seeds - Determination of seed health. /የዘር ጤንነት ቁጥጥር ማዴረግ/ 

ES477, Seed – verification of species and cultivars /ዝርያወችን መሇየት/ 

ES478, Seed – determination of moisture content / የዘር እርጥበት መሇካት / 

ከሊይ በተጠቀሱት መመዘኛወች በክሌሊችን አሁን ባሇው ተጨባጭ ሁኔታ ባሇሃብቶችም 
ሆኑ አርሶ አዯሩ በአንዲንዴ ዴርጅቶች እገዛ ዘር ሉሇማ ይችሊሌ ወይም በሃገራችን በሰፉው 
ጥቅም ሊይ እየዋለና በመሌማት ሊይ ይገኛለ ተብሇው የተገመቱትን የአትክሌት ሰብልችን 
ከነአመራረት ዘዳአቸው ማሇትም ከማሳ ዝግጅት እስከ አሰባሰብና ዘር አዘገጃጀትና 
አሰረጫጨት ሂዯት ያሇውን አሰራር የሚያሳይ ማንዋሌ ነው እነዚህ ሰብልችም 

1. የዴንችዘር አመራረት 
2. ቀይሽንኩርት አመራረት 
3. ቲማቲምዘር አመራረት 
4. በርበሬዘር አመራረት 
5. ካሮት ዘር አመራረት 
6. ስኳርዴንች ዘር አመራረት 

እነዚህን በሙለ አርሶ አዯሩ በተወሰነ ዯረጃም ቢሆን ሇማምረት እየሇመዲቸው ያለ ሰብልች 
ስሇሆኑ የአነዚህን ሰበልች ዘር አመራረት የኢትዮጵያ ዯረጃ መዲቢወች ባሇስሌጣን ባወጣው 
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መመዘኛ መሰረት አምራቾችን መከታተሌ እነዱቻሌ የመመዘኛውን ዋና ዋና ነጥቦች ብዚህ 
አነስተኛ ማንዋሌ በማዘጋጀት እንዯመመሪያ መጠቀም እንዴንችሌ ታስቦ ተዘጋጅቷሌ፡፡ 

I. የዴንች ዘር አመራረትና መመዘኛ  
 

 

 

 

 

 

 

ስዕሌ 1. የዴንች ዘር  

1.1. የዴንች ዘር አመራረት 
ዴንች በአሇም አቀፌ ዯረጃ ከስንዳ ፣ከበቆልና ከሩዝ በመቀጠሌ በአራተኛ ዯረጃ ሇምግብነት 
የሚያገሇግሌ ሰብሌ ሲሆን በአገራችንም ከላልች የአትክሌትና ስራ ስር ሰብልች ቀዲሚዉን 
ስፌራ ይይዛሌ፡፡ 

 ሇዴንች ማምረት ተስማሚ አካባቢዎችን መምረጥ/መሇየት 

ዴንች በዯጋማና በወይና ዯጋ እንዱሁም ውርጭ በማይበዛባቸው አካባቢዎች መሌማትና 
የተሻሇ ምርት መስጠት የሚችሌ ሲሆን ሇዘር የሚሆን ዴንች ግን በዯጋ አካባቢዎች ብቻ 
መመረት አሇበት፡፡ ዴንች ጥሌቀት ያሇው አፇር ፣ አሽዋ ቀመስና ውሃ የማያቁር አፇር፣ 
በመጠኑ የአሲዴነት ባህሪ ያሇው እና ከአፇር ወሇዴ በሽታ ነፃ የሆነ አፇር ይፇሌጋሌ፡፡ 

 የዝናብ መጠን - ከ750-850 ሚ.ሜትር ዝናብ ባሇበት አካባቢ ጥሩ ምርት ይሰጣሌ፣ 
 የመሬት ከፌታ - ዴንች ከባህር ወሇሌ በሊይ እስከ 4000 ሜትር አካባቢዎች 

ሉመረት ይችሊሌ ይሁን እንጂ ይበሌጥ የሚስማማዉ ከ1800-3500 ሜትር ከፌታ 
ነዉ፡፡ 

የሙቀት መጠን- አመካይ የሙቀት መጠን ከ15-27 ዱ.ሴ ሲሆን ከ20-29 ዱግሪ 
ሴንቲግሬዴ ትናንሽ ኮረቶች እንዱመረቱ ከ29 ዱ.ሴ በሊይ የሆነ ሙቀት ሰብለ እንዲያኮርት 
ያዯርጋሌ፣ ስሇዚህ የዴንች ማኮረቻ ወቅት ከፌተኛ ሙቀት በሚከሰትበት ወቅት እንዲይሆን 
መሇየት ያስፇሌጋሌ፡፡ 
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ስዕሌ 1 ሇዘር ማምረት የተዘጋጀ ዴንች ማሳ 
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1.2. ሇዴንች ማምረት የሚያስፇሌጉ ግብአቶች 
የዴንች ምርታማነትን ሇማሳዯግና በገበያ ተፇሊጊ የሆነ ምርት ሇማምረት ምርጥ ዘርና 
ማዲበሪያን ፣የተሻሻለ አሰራሮችን ፣ ሇአሲዲማ አፇር በናሙና ምርመራ ውጤቱ መሠረት 
ኖራን፣ፀረ ተባይና ፀረ-አሻጋች ኬሚካልች፣ የዴንች ማጎንቆያ መጋዝን ፣ ከበሽታና ተባይ 
የጸደ የእርሻ መሳሪያዎች መጠቀም  ያስፇሌጋሌ፡ 

1.3. የዝርያ መረጣና ዘር ዝግጅት 
ሰንጠረዥ 1.በምርምር የተሇቀቁ የተሇያየ የዴንች ምርጥ ዝርያዎች 

ቁ ዝርያ 

ተስማሚ 
የመሬት 

የዝናብ 
መጠን 

ሇምርት 
ሇመዴረስ 
የሚያስፊሌጋ
ቸዉ ቀናት 

ምርታማነት ኩ/ሌ 
በሄ/ር 

ከፌታ በሚ.ሜ በምርም
ር 

በገበሬ 
ማሳ 

1 ቶሌቻ 1600-3000 750-1000 100-115 238 202 

2 ወጨጫ 1600-3000 750-1000 100-115 275 175 

3 ዴገመኝ 1600-2800 750-1000 100-110 305-366 257 

4 ጃሇኔ 1600-2800 750-1000 100-110 403 291 

5 መናገሻ .>2400 750-1000 - 270 - 

6 ዘንገና 2000-3100 1000-1500 110-115 300-350 225-250 

7 ጓሣ 2240-2800 1000-1500 134-159 244-330 220-250 

8 ጎርቤሊ 2700-3200 800-925 134-199 300-520 260-300 

9 ጌራ 2200-3200 800-925 - 259 - 

10 ማቻሬ 1700-2700 980-1398 120 333 234 

11 ሾንኮሊ 1700-2700 980-1398 120 315 291 

12 ቡላ 1700-2700 980-1398 120 393 343 

13 ዘመን 1700-2000 700-800 76-101 371 - 

14 በዲሳ 1700-2000 700-800 96-117 405.9 - 

15 ጭሮ 1600-2000 700-800 75-110 320-400 250-350 

16 ጋቢሊ 1700-2000 700-800 15-110 400 310 

17 ጫሊ 1700-2000 700-800 15-100 420 350 

18 የአካባቢ ዝርያ 1600-3100 980-1398 100 50-80 40-60 
ምንጭ፣የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስትትዩትና የአማራ ግብርና ምርምር ቴክኖልጂ ፓኬጅ መረጃ የተወሰዯ 
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1.4. የዘር መረጣና ዘር ወቅት 
ትክክሇኛዉ የዴንች ዘር ኩረት መጠን ከ40-50 ግራም (መካከሇኛ) ክብዯት ያሇዉ፣ከበሽታና 
ተባይ ነፃ የሆነና ሇአካባቢው ተስማሚ መሆኑ የተረጋገጠ፤አጠር ያለና ጠንካራ ዯማቅ 
አረንጓዳ ቀሇም ያሊቸው ጉንቁልች ያለትን ኮረት ብቻ መርጦ መጠቀምና በማጓጓዝ ወቅት 
ጉንቁልቹ እንዲይሰባበሩ ጥንቃቄ ማዴረግ ይገባሌ፡፡ 

28

ያረጀ ዘር
Old tubers

ትክክለኛ ጉንቁል

/Ideal seed tubers

 

ስዕሌ -2 ሇዘር የሚዉሌና የማይዉሌ የዴንች ኮረት 
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ስእሌ -3 የዴንች ዘር አከመቻቸት ብርሃን በሚያሰገባ መጋዘን ውስጥ ከሊይ በሚታየው መሌኩ 
መቀመጥ አሇበት 

 የዘር መጠን 

የዴንች ዘር መጠን እንዯ ኮረቱ ትሌቅነትና ትንሽነት የሚወሰን ቢሆንም በአንዴ ሄ/ር 
በአማካይ 20 ኩ/ሌ ስላት መጠቀም፣ መጠኑ መካከሇኛ ወይም  ከ 40-50 ሚ. ሜትር 
ዱያሜትር የሆነ የዴንች ኯረት መጠቀም፣ የቫይረስና የባክቴሪያ ጉዲትን ሇመቀነስ 
ኯረቶችን በቢሊዋ ሳይከፊፌለ መጠቀም፡፡ 

 የዘር ወቅት 
በሽታን የሚቋቋሙ የአካባቢ ዝርያዎች የዝናቡን አጀማመር ተከትል የአፇሩ እርጠበት በቂ 
ከሆነ ሉዘራ ይችሊሌ፣ የተሻሻለና በሽታን የሚቋቋሙ ዝርያዎችን ዯግሞ እንዯ አካባቢዉ 
ሁኔታ ከሚያዝያ 23 እሰከ ግንቦት 23 ባሇዉ ጊዜ መዝራት የተሻሇ ምርታማነት ያስገኛሌ፡ 
የእርጥበት ችግር ካሇ የመኸር ዝናብ እንዯጀመረ ቀዯም ብል /ሰኔ ወር/ መትከሌ፣ 

1.5. የአተካከሌ ዘዳ  
የዴንች ዘር ሲዘራ ጥሌቀቱ በአፇሩ የእርጥበት መጠን የሚወሰን ቢሆንም ሲተከለ 
ተመሣሣይ የዘር ጥሌቀት እንዱኖራቸው ሇማዴረግ የዘር ጥሌቀቱ ከ10-15 ሴ.ሜትር 
መሆን ይገባዋሌ፣ ጉንቁልችን ወዯ ሊይ አዴርጏ መትከሌ ፣ በተከሊ ወቅት የአፇሩ እርጥበት 
አነስተኛ ከሆነና የሙቀት መጠኑም ከፌተኛ ከሆነ ጠሇቅ አዴርጏ መትከሌ ያስፇሌጋሌ፡፡ 
ሇምግብ አገሌግልት የሚዉሌ ዴንች የተከሊ እርቀት በመስመር መካከሌ 75 ሳ.ሜ እና 
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በተክሌ መካከሌ 30.ሣ ሜ ሲሆን፣ ሇዘር አገሌግልት የሚዉሌ ዴንች ዯግሞ በመስመር 
መካከሌ60 ሳ.ሜትር   በተክሌ መካከሌ 30 ሳ.ሜትርእርቀት ጠብቆ መትከሌ ተገቢ ነው፡፡ 

1.6.ምርት አሰባሰብና ዴህረ ምርት አየያዝ 
 ምርት አሰባሰብ 

የዴንች ሰብሌ ከ90-120 ባለት ቀናት ሇምርት ስብሰባ ይዯርሳሌ፡፡ ቅጠለ ቢጫ ይሆናሌ ፣ 
መሬቱ ይሰነጣጠቃሌ፣ አበባወቹ ይረግፊለ፡፡ ከመሰብሰቡ ከ 2 ሳምንት በፉት 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 በአፇር ማስታቀፌና በመጨረሻም የዴንቹ ኮረት 
የሚገኝበትን መስመር ተከትል ምርቱን በጥንቃቄ በእጅ ወይም በባሇ ሶስት ጣት መቆፇሪያ 
በመቆፇር ኮረቱ ሳይጎዲ መሰብሰብ፡፡ 

 የዴህረ ምርት አያያዝ 

የዴንች ኩረት ከመሬት እንዯወጣ የቆሰለ፣ የበሰበሱ ኮረቶችን ፣ዴንጋይና አፇር 
የመሳሰለትን መርጦ ማሰወገዴ ፡፡ የወጣዉን ዴንች ሇተወሰነ ጊዜ እርጥበቱን እንዱቀንስ 
በማዴረግ ወዯ መጋዘን ማስገባት (እርጥብ ዴንች ወዯ መጋዘን መግባት የሇበትም)፣ 
ሇምግብነት የሚዉሌ ዴንች ብርሃን በማያስገባ የሁሇት እጡብ ዉፌረት ያህሌ ባሇዉ 
ግዴግዲና ከታችና ከሊይ ሇማናፇሻ  ምሽት ሊይ የሚከፇቱ መስኮቶች ባለት መጋዘን 
ማስቀመጥ፣ (በተከማቸዉ የዴንች ኮረት ዉስጥ ፀሐይ መግባት የሇበትም)፡፡ 

• በአካባቡ ቁሳቁስ ሊሰራ የሚችል የዘር ማቆያ

2   ሜትር እርዝመት
1   ሜትር ጎን ስፋት
2.5   ሜትር ከፍታ

ያለዉ መጋዘን 5ኩ/ል 
ዘር ማቆየት ይችላል

የታችኛዉ
መደርደሪያ
ከመሬት
ቢያንስ 30 
ሴ.ሜትር
ከፍ ማለት
አለበት

በጥላ ዛፍ ስር ሆኖ ከዛፉ
በስተሰሜን በኩል ቢሆን ይመረጣል

 

 

 

 

የምግብ ድንች ማቆያ መጋዘን 

 

• በአካባቡ ቁሳቁስ ሊሰራ የሚችል የዘር ማቆያ  

 

የጸሃይ ብርሃን የማያስገባ መሆን አሇበት 

 
ስዕሌ 4. በአካባቢያዊ ቁሳቁስ ሉሰራ የሚችሌ የዴንች ዘር ማቆያ መጋዘን 

 

2   ሜትር እርዝመት  
1   ሜትር ጎን ስፋት  
2.5   ሜትር ከፍታ  
 ያለዉ መጋዘን 5ኩ/ል  
ዘር ማቆየት ይችላል  
 

በጥላ ዛፍ ስር ሆኖ ከዛፉ  
በስተሰሜን በኩል ቢሆን ይመረጣል  

 

የታችኛዉ  
መደርደሪያ  
ከመሬት  
 ቢያንስ 30  
ሴ.ሜትር  
ከፍ ማለት  
አለበት  
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2. የዴንች ዘር ተባይ አራቢና በሽታ አምጭ የሆኑ አረሞች 

ሀ.  Pseudomonas solanacearum (bacterial wilt or brown rot) 

ለ. Synchitrium endobacbioctrum (wart disease) 

ሐ. Helerodera rostochiensis (golden nematode) 

መ. Corynebacterium sepedonicum (ring rot) 

ሠ. Other seed borne diseases & parasitic weed seeds 

2.1.ሇዴንች ዘር ማምረቻ ቦታ መረጣና የዘር ብዛት መጠን 
በሰንጠረዥ-1 በተጠቀሰው መመዘኛ መሰረት በማዴረግ ይከናወናሌ 

2.2. የማሳ ስፊት 
ሇዴንች ዘር ማምረቻ የተመረጠው ማሳ ወቅቱን ጠብቆ በዯንብ የሇሰሇሰ ሆኖ የጸዲና 
የተስተካከሇ መዯብ መዘጋጀት አሇበት 

የዘር ማምረቻ ቦታው ከተባይና በሽታ ንክኪ፤ከአፇር ወሇዴ በሽታ ነጻ የሆነ መሬት መኖር 
አሇበት እንዱሁም ማሳው ቀዯም ሲሌ ባለት አመታት ዴንችና ተመሳሳይ ሰብልች 
ያሌተዘራበት መሆን አሇበት 
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2.3. የዴንች ዘርን ሇማምረት የሚያስፇሌገው የማሳ ፇረቃና ላልች መመዘኛዎች  

በሰንጠረዥ - 1 መሰረት ቀጥል እንዯተጠቀሰው መሆን አሇበት 

ሰንጠረዥ1.1. የተመሰከረሇት የዴንች ዘር ሇማምረት የሚያስፇሌጉ መመ

መመዘኛ  

ነጥቦች 

የእናት 
መስራች 
/ቅዴመ 
መስራች 
ዘር/ 

መስ
ራች 
ዘር 

የተመሰከረ
ሇት ዘር 

የተመሰከ
ረሇት ዘር 

የተመሰከረ
ሇት ዘር 

የተመሰከረ
ሇትዘር 

የተመሰከ
ረሇት ዘር የሙከራ 

ዘዳ 

(A) (B) (C1) C2) (C3) (D) (E) 

ሀ. የመስክ መመዘኛ                 

የግሇሊ ርቀት 
/በሜትር/ 10 10 5 5 5 5 5 - 

የሰብሌ ፇረቃ 
/በአመታት/ 2 1 1 1 1 1 1 - 

አሊስፇሊጊ ዘር /%/ 0.05 
0.0
5 

0.1 0.1 0.1 0.1 - - 

ሇ. የሊቦራቶሪ 
መመዘኛ                 

ንጹህ ዘር /%/ 99 98 97 97 97 97 96 ES472 

የላሊ እህሌ ዘር /%/ N.S             ES473 

የአረም ዘር N.S 
0.0
5 

0.1 0.2 0.2 0.5 0.5 ES472 

የተበሊሸና በትሌ 
የተወጋ ዘር /%/  N.S             ES48 

ላሊ ነገሮች /%/  N.S             ES472 

የብቅሇት መጠን/%/  96 96 95 95 95 90 90 
ES474 
ES475 

የዝርያ ማብራሪያ - - - - - - - ES477 
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2. የቲማቲም ዘር አመራረት 

 
 

2.1 የቲማቲም ጠቀሜታ 
ቲማቲም ሇምግብነት፣ኢንደስትሪ ጥሬ እቃነት ያገሇግሊሌ፣የቲማቲም ፌሬ በጥሬነቱ ወይም በስል 
ሇምግብነት ከመዋለ በተጨማሪ ሾርባ፣ጭማቂ፣ዴሌህ፣ደቄት ወዘተ በመሆን ያገሇግሊሌ፡ 

2.2 ቲማቲም ሇማምረት የሚያስፇሌጉ ግብዓቶች 
ተስማሚ አካባቢዎችን መሇየት፣ምርጥ ዘርና ማዲበሪያ መጠቀም፣የአረምና ተባይ ቁጥጥር 
ማካሄዴ፣እንዯ ዝርያዉ ዓይነት ማስዯገፉያ አሌጋ/ ርብራብ መስራት በወቅቱ መሰብሰብ፣የምርት 
መሰብሰቢያ ማጓጓዥ ሳጥኖች መጠቀም፣ሇተጠቃሚዉ እስኪዯርሱ በቀዝቃዛ መጋዘን ማቆየት 
ወዘተ ናቸዉ፡፡ 

 

 

ለዘር ዝግጅት የተመረጠ ምርጥ የቲማቲም ፍሬ  
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2.3 የቲማቲም አመራረት ዘዳዎች 
2.3.1 ተስማሚ አካባቢዎችን መሇየት 

 ቲማቲም በእዴገቱ ወቅት ከ600 እስከ 650 ሚሜ ዝናብ ይፇሌጋሌ፣ከ700 እሰከ 2000 
ሜትር ከፌታ አካባቢዎች ሉመረት ይችሊሌ፣ቲማቲም የሚመረተዉ ሞቃታማ ከዯመና 
ንፁህና ዯረቅ ቀንና ቀዝቀዝ ያሇ ላሉት ባሇበት አካባቢ ነዉ፡ዝቅተኛ ሙቀት ከ15 እሰከ 18 
ዱ.ሴ ከፌተኛ ሙቀት ከ23 እሰከ 27 ዱ.ሴ ይፇሌጋሌ፡፡በቀንና ላሉቱ ሙቀት መካከሌ የ6 
ዱ.ሴ ሌዩነት ካሇ ሇቲማቲም እዴገት ጥሩ ነዉ፡፡ ዉርጭ መቋቋም አይችሌም፣ 

 ቲማቲም በበርካታ የአፇር አይነቶች መብቀሌ የሚችሌ ቢሆንም የአሸዋነት ባህሪ ያሇዉ፣ 
ጥሌቅና ዉሃ የማይቋጥር በብሰባሽ (ኮምፖስት) የበሇፀገ አፇር ቢሆን ይመረጣሌ፡ በተዘጋጀ 
ማሣ ሊይ በቀጥታ ዘሩን መዝራት የሚቻሌ ቢሆንም /ችግኝ አፌሌቶ ማዛመቱ የበሇጠ 
ይመረጣሌ፣ 

2.3.2 የማሣ ዝግጅትና ዝርያ መረጣ 

እንዯ አካባቢው አፇር ዓይነትና  አረም ሁኔታ መሬቱን ጠሇቅ አዴርጏ መሊሌሶ ማረስ ማሇስሇስና 
ማስተከሌ 

 የተሻሻለ የቲማቲም ዝርያዎችና የሚበቅለበት አካባቢ 

ተ
ቁ ዝርያ 

ተስማሚ 

የመሬት 

ከፌታ 

የዝናብ
መጠን
ሚ.ሜ 

የምርት 

መዴረሻ 

ቀናት 

ምርታማነት 

በኩ/ሄ 

የአስተዲዯግ ሁኔታ በምርምር 
በገበሬ
ማሳ 

1 ሮማ ቢ ኤፌ - - 95-100 400 - ዴጋፌ የማይፇሌግ 

2 
ናፖሌ ቢ 
ኤፌ - - 95-100 

350-
400 - ዴጋፌ የማይፇሌግ 

3 
መሌካሳ 
ሳሌሳ 700-2000 መስኖ 95-100 450 - ዴጋፌ የማይፇሌግ 

4 መሌካሳ ሾሊ 700-2000 መስኖ 95-100 450 - ዴጋፌየማይፇሌግ 

5 መኒ ሜከር - - 110-120 300 - ዴጋፌ የሚፇሌግ 

6 ማር ግልብ - - 100-110 320 - ዴጋፌ የሚፇሌግ 

7 ሻንቲ      
ከፌተኛዴጋፌ 
የሚፇሌግ. /ሃይብሪዴ/ 
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 የዘር ወቅት 

የበሽታን ችግር ሇመቀነስ ዝናብ የላሇባቸውና የመስኖ ውሃ  ያሇባቸዉ ወራቶች ይመረጣለ፣ 
በተጨማሪም ከውርጭ ነፃ የሆነ ወራት ይመረጣሌ፣ በቆሊማ አካባቢዎች ከነሐሴ-ታህሳስ ያለት 
የቀዝቃዛ ወራት፣ የመስኖ ውሃ ካሇ በከፌተኛ ወይና ዯጋ አካባቢዎች የበጋ ወራት ይመረጣሌ፡ 

 ችግኝ ማፌሊትና ማዛመት 

የአፇር ወሇዴ በሽታዎችን ጉዲት ሇመቀነስ የሚመረጠው የችግኝ ማፌያ ቦታ ቲማቲምና 
ተመሣሣይ ሇሆኑ /ዴንች በርበሬ /ሊሇፈት አራት ዓመታት ያሌተመረቱበት መሆን አሇበት፡፡ 

 የመዯብ አዘገጃጀት 

የመዯብ አፇር ቅይጥ አዘገጃጀት 

 ሶስት እጅ ሇም አሽዋ ቀመስ አፇር 
 ሁሇት እጅ የእንስሳት ፌግ 
 አንዴ እጅ አሽዋ የተቀየጠ አፇር ይዘጋጅና በክረምት ወራት ከሆነ ከፌ ያሇ ውሃ 

እንዱያጠነፌፌ፣በበጋ ወራት ከሆነ ውሃ ሇመቆጠብ ስምጥ/ሰርጓዲ/ 1ሜትር በ5ሜትር 
ወይም /1x10ሜትር/ ስፊት ያሇዉ በመዯብ መካከሌ ከ50-60 ሴ.ሜ እርቀት ወይም 
የመተሊሇፉያ መንገዴ በማዘጋጀት መሬቱን ጠሇቅ አዴርጏ መሊሌሶ ማረስ ማሇስሇስና 
ማስተከሌ፣ 

 የዘር መጠንና አዘራር ዘዳ 
 በ10 ሜትር ኩብ መዯብ 3000 ችግኝ ማዘጋጀት ይቻሊሌ፤ 
 ከ250-300 ግራም ዘር በ90% ብቅሇት መጠን ሇ1ሄ/ር ችግኝ ማዘጋጀት ይቻሊሌ 
 በመዯቦች ሊይ በመካከሊቸው 15 ሳ.ሜ ርቀት ያሊቸው መስመሮች በማዘጋጀት የመዯቡን 

ቁመት ተከትሇው አግዴም ተሰምሮ በተዘጋጁት መስመሮች ውስጥ ዘሮችን በስሱ /በአንዴ 
ሴ.ሜትር ርቀት/ መዝራት ዘር እንዯተዘራ ወዱያዉኑ ጉዝጓዝ ማሌበስ፣ 

 ሰብለ መብቀሌ እንዯጀመረ ጉዝጓዙን ቀስበቀስ ማንሣት፡፡ 
 ችግኞች 5 ሴ.ሜትር እዴገት ሲዯርሱ ከ 3-5 ሴ.ሜትር በማራራቅ ማሳሳት፡ 
 የመዯቦችን እርጥበት እየተከታተለ ውሃ ማጠጣት፡ማዲበሪያ ማዴረግ ተባይ፣በሽታና አረም 

መቆጣጠር፡፡ 
 የማዛመቻ ወቅት በሚቀርብበት ጊዜ አንዴ ሣምንት አስቀዴሞ የሚጠጣውን የውሃ መጠን 

ቀንሶ ማሇማመዴና ሇተከሊ ማዘጋጀት፡፡ 
 የማዛመቻ ጊዜ 
 በአማካይ ችግኞች ከ 35-40 ቀናት በመዯብ ሊይ ከቆዩ በኋሊ ወይም ከ3-4 ቅጠሌ ሲያወጡ 

ወይም ቁመታቸው ከ10-15 ሴ.ሜሲ ዯርስ ወዯ ማሳ በማዛወር ተከሊ ማካሄዴ፤ 
 ሇማዛመት የችግኝ አነቃቀሌ፣ 
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የችግኞችና ሥሮች እንዲይበጣጠሱ ከአንዴ ቀን በፉት ውሃ ማጠጣት፣የችግኙ ሥር በመጠኑ 
አፇር እንዯታቀፇ ሰቅስቆ ማውጣት ረጃጅም ሥሮችን መቀንጠብ፣በማጓጓዝ ወቅት ችግኞቹ 
እንዲይዯርቁ በእርጥብ ጆንያ ወይም በሣር መጠቅሇሌ፣ 

 ተከሊ ማካሄዴና የመስክ ሊይ እንክብካቤ 
ከተከሊ አንዴ ቀን ቀዯም ብል ማሣውን ውሃ ማጠጣት፣ በተዘጋጀው ጉዴጓዴ ውስጥ የችግኞች 
ሥሮች ሳይበጣጠሱና ሳይወሊገደ በማስገባት ሥሮቹና አፇሩ እንዱገናኝ በእጅ፤ ጣት ማጥበቅ ፣ 
ተከሊው በዯመናማ ቀን ወይም በምሽት አካባቢ መከናወን አሇበት ፣ በቀጥታ ሇተዘሩ እንዯ 
አስፇሊጊነቱ ማሣሣት፣ በመስመር መካከሌ 100 ሳ.ሜ በተክሌ መካከሌ 30 ሳ.ሜ ርቀት 
እንዱኖር ተዯርጏ ተከሊው መካሄዴ አሇበት ፣ሇረዣዠም ዝርያዎች 100x40 ሳ.ሜ፣ ሇአጫጭር 
ዝርያዎች 100x30 ሳ.ሜ፣ 

 ዴጋፌ ማዘጋጀት 

በእዴገታቸዉ ረጃጅም ዝርያዎች /ማርግልብ/ ሉወዴቁ ስሇሚችለ ቁመታቸዉ 20 ሴ.ሜትር 
ሲዯርሱ አጥር መሰሌ ዴጋፌ አዘጋጅቶ በመትከሌ በዚያ ሊይ እንዱወጡ ማዴረግ፣ 

2.4 የቲማቲም ዘር ምርት መሰብሰብ 
የሚሇቀመዉ የቲማቲም ምርት ሇቤት ከሆነ ፌሬው ሲቀሊ መሰብሰብ፣ ሇአካባቢ ገበያ ሇሽያጭ 
የሚቀርብ ከሆነ የመቅሊት ምሌክት ሲያሣይ በአረንጓዳነት ዯረጃ ሊይ እያሇ መሌቀም ሇፊብሪካና 
ሇዘር ዝግጅት የሚቀርብ ከሆነ ፌሬው ሙለ በሙለ ሲቀሊ መሰብሰብ፡፡ ፌሬው  ሲሰበሰብ በተቻሇ 
መጠን እንዲይቆስሌ  ወይንም እንዲይጏዲ የመሌቀሚያ ሳጥን በመጠቀም ጥንቃቄ ማዴረግ፡፡ 

 የቲማቲም ዘር አዘገጃጀት አሰባሰብና አከመቻቸት 
 የቲማቲም ምርት ዘር የሚሰበሰበዉ ሇፊብሪካ እንዯምንጠቀመዉ በዯንብ ሲበስሌ ነዉ፡ 

 ሁሇት ዓይነት የዘር አዘገጃጀት አሇዉ 
1. በእጃችን /manual/ አዘገጃጀት 

ሂዯቱ፡ 

 የበሰሇዉን ዘር በነጭ ጨርቅ ሊይ መሰብሰብ፤ 
 በጨርቅ ጠቅሌል በእግር መጠቅጠቅና መጨፌሇቅ 
 በዯንብ የተሸፇነ ዉሃ የተሞሊ ባሌዱ ዉስጥ ሞሌቶ እንዱቦካ ማዴረግ 
 የቦካዉን ዘር በእጅ በማሸት በዉሃ ከተሞሊ ፕሊስቲክ /ባሌዱ/ ዉስጥ መሙሊት 
 በዉሃ በመሙሊት ዯጋግሞ በእጅ በማሸት ማሊጊዉን ነገር ማስወገዴ 
 ከዚያ በማንጠፌጠፌ የሚንሳፇፇዉን በማስወገዴ ዘሩ ዘቅጦ እንዱቀር ማዴረግ 
 ዯጋግሞ በማጠብና የሚንሳፇፇዉን በማንሳፇፌ ንፁህ የዉሃዉን ዘር እስኪቀር ዴረስ 

ማስወገዴ ነዉ፡፡ 
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2. በማሽን /mechanical/ ዘር ማዘጋጀት 
 በከፌተኛ ዯረጃ የቲማቲም ዘር ሇሚያመርቱ የሚያገሇግሌ ነዉ፡፡ ሂዯቱም እንዯሚከተሇዉ 

ነዉ፡ 
 በጣም የበሰለትን ፌሬዎች ወዯ ማሽኑ ማስገባት 
 የዯቀቀዉን የቲማቲም ፌሬ ማሇትም ጭማቂዉን፣ ዘሩንና ገሇባዉን በአንዴ ሊይ በትሌቅ 

ማያዣ/ባሌዱ በመቀበሌ ሲሆን ላሊዉ ሂዯት ከሊይ በእጅ ስናዘጋጅ እንዯሚዯረገዉ ነዉ 
 ዘሩን ከማሊጊ ነገር ነፃ የሚያዯርግ የዘር ማሻ ከ “ሀይዴሮ ክልሪክ አሲዴ” ጋር ማሸት 
 0.7% HCl በ7 ml/kg በዘር ማሻ ማሸት 
 ከ30 - 40 ዯቂቃ ዴረስ ማገሊበጥ 
 በአሲዴ የታሸዉን ዘር በንፁህ ፕሊስቲክ /ባሌዱ ማስቀመጥ 
 ባሌዱዉን በዉሃ በመሙሊት ገሇባዉና ባድ ዘር ሲንሳፇፈ ማስወገዴ 
 የዘቀጡትን ዘሮች ብቻ በመሇየት በንፁህ ነጭ ጨርቅ ሊይ ማዴረግ 

 ዘር ማዴረቅ 
 ከታጠበ በኋሊ ዘሩን ቶል ማዴረቅ 
 ዘሩን በነጭ ጨርቅ ማዴረቅ 
 ዘሩን እስከ 8% እስኪዯርስ ማዴረቅ 
 የዘር ዉጤቱ ከ100-120 kg/ha 

 
 አጠቃሊይ የዘር ዉጤቱ 1kg fruits = 4gm of seed =1200 seeds 

 አስተሻሸግ 

በፕሊስቲክ ስስ ወረቀት ወይም በካኪ ፓስታ፤ በፕሊስቲክ መያዣ ወይም በዯረቅ ቆርቆሮ ማሸግ 

በዯንብ የታሸገ ዘር ኦክስጅን ሳይኖረዉ መታሸግና ከሊዩ ሊይ መጠቀስ ያሇባቸዉ መመዘኛዎች 
መፃፌ አሇባቸዉ፤፤ 

በቀዝቃዛና ዯረቅ ቦታ መከማቸት አሇበት 

ከሙቀቱ ከ20Oc ያሌበሇጠ መጋዘን ውስጥና ተነፃፃሪ ርጥበት ከ30% መብሇጥ የሇበትም 
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 በማሽን የቲማቲም ዘር አዘገጃጀት ሂዯት እንዯሚከተሇው ነው 
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2.5.ቲማቲም ዘር የሚመረትበት ማሳ መመዘኛዎች 
 የቲማቲም ዘር ተባይ አራቢና በሽታ አምጭ የሆኑ አረሞች 

ሀ/ Alternaria spp./early blight/ 

ሇ/ Didymella lycoprsici /stem canker, stem rot/ 

መ/ Fusarium oxysporium /wilt/ 

ሰ/ phytopthora infestans /late blight/ 

ረ/ phythium aphanidermathum /damping-off/ 

ሸ/ corynebacterium michiganense /bacterial canker/ 

ቀ/ Tobacco mosaic vtrus 

በ/ Rhizoctonia solani /damping off/ 

ተ/ Phomea destructina / 

ቸ/ other seed borne diseases and parasitic weed seeds 

2.5.1. ሇቲማቲምዘርማምረቻማሳመረጣናአዘገጃጀት 

ሇቲማቲም ዘር ማምረቻ የተመረጠው ማሳ ወቅቱን ጠብቆ በዯንብ የሇሰሇሰ ሆኖ የጸዲና  
የተስተካከሇ መዯብ መዘጋጀት አሇበት 

የዘር ማምረቻ ቦታው ከተባይና በሽታ ንክኪ ያሇበትና ከአፇር ወሇዴ በሽታ ነጻ የሆነ መሬት 
መኖር አሇበት  እንዱሁም ማሳው ቀዯም ሲሌ ባለት አመታት ቲማቲምና ተመሳሳይ ሰብልች 
ያሌተዘራበት መሆን አሇበት፡፡ 
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2. የቲማቲም ዘርን ሇማምረት የሚያስፇሌገው አጠቃሊይ መመዘኛ በሰንጠረዥ- 1 
መሰረት ቀጥል እንዯተጠቀሰው መሆን አሇበት፡፡ 

ሰንጠረዥ.1. የተመሰከረሇት የቲማቲም ዘር ሇማምረት የሚያስፇሌጉ መመዘኛወች 

መመዘኛ ነጥቦች 

የእናት 
መስራች 
/ቅዴመ 
መስራች ዘር/ 

መስራ
ች ዘር 

የተመ
ሰከረሇ
ት ዘር 

የተመሰከረ
ሇት ዘር 

የተመሰ
ከረሇት 
ዘር 

የተመሰ
ከረሇት 
ዘር 

የተመ
ሰከረሇ
ት ዘር 

የሙከ
ራ ዘዳ 

(A) (B) (C1) (C2) (C3) (D) (E) 
ሀ.የመስክ 
መመዘኛ 

                

የግሇሊ ርቀት 
/በሜትር/ 100 100 50 50 50 50 50 - 

የሰብሌ ፇረቃ 
/በአመታት/ 2 2 2 2 2 2 1 - 

አሊስፇሊጊ ዘር 
/%/ 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 - - 

ሇ.የሊቦራቶሪ 
መመዘኛ 

                

ንጹህ ዘር /%/ 98 98 97 97 97 97 97 ES472 
የላሊ እህሌ ዘር 
/%/ 

N.S 0.05 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 ES473 

የአረም ዘር  N.S 0.05 0.1 0.2 0.2 0.5 0.5 ES472 
የተበሊሸና  በትሌ 
የተወጋ ዘር /%/  N.S 0.05 0.1 0.2 0.2 0.5 0.3 ES48 

ላሊ ነገሮች /%/  N.S N.S 2 2 2 2 2 ES472 
የብቅሇት 
መጠን/%/  

85 85 75 75 75 70 70 
ES474 
ES475 

የዝርያ ማብራሪያ  - - - - - - - ES477 
የርጥበት መጠን 
/%/ 10 10 10 10 10 10 10 ES478 

N.S=Notspecified
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3. የቀይ ሽንኩርት ዘር አመራረትና መመዘኛዎች 
 

 

3.1. የቀይ ሽንኩርት ጠቀሜታ 
ቀይ የፇረንጅ ሽንኩርት ኮረቱ በፍስፇረስ ካሌሰየም በተባለ ንጠረ ነገሮች የበሇፀገ ሲሆን 
በእርጥብነቱም ሆነ አዴርቆ ፇጭቶ በማስቀመጥ ሇምግብነት መጠቀም ይቻሊሌ፡፡ 

3.2 ሇቀይ ሽንኩርት ማምረት ተስማሚ አካባቢዎች መሇየት 

 የመሬት ከፌታ 
 የፇረንጅ ቀይ ሽንኩርት ከ 700 እሰከ 1800 ሜትር ከፌታ ሊይ መመረት የሚችሌ 

ሰብሌ ሲሆን በኢትዮጵያ ከ 500-2400 ሜትር ከፌታ ይመረታሌ፡፡ 

 የሙቀት መጠን 

ሇቀይ ሽንኩርት ኮረት ምርት በጣም ተስማሚዉ የቀኑ ሙቀት ከ 18-24 ዱ.ሴ የሇሉቱ 
ዯግሞ ከ10-12 ዱ.ሴ ሲሆን ነዉ፡፡ 

ሰብለ ሇመጀመሪያ እዴገቱ ቀዝቃዛ የአየር ፀባይ፣ በእዴገቱ መጨረሻ አካባቢ ሞቃታማ 
የአየር ፀባይ ይፇሌጋሌ፣ ሇሽንኩርት ዝርያዎች የሚስማማቸዉ የአየር ፀባይ እንዯዝርያዎች 
ይሇያያሌ፡፡ ሇምሳላ የሙቀት መጠን ከ4-10 ዱ.ሴ በሆነና የመሬት ከፌታዉ ከ 2000 
ሜትር በሊይ በሆነበት አካባቢ በሽታን መቋቋምና ቀዴሞ የሚያብበዉን ‘ሬዴ ክሬዎሌ’ 
የተባሇ ዝርያ መጠቀም የተሻሇ ይሆናሌ፡፡ 

 

ጥራት ያለው የቀይ ሽንኩርት ዘር  
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 የአፇር አይነት 

በተሇያዩ የአፇር አይነቶች መመረት ይችሊሌ፣ ቢሆንም ከፌተኛ ምርት የሚሰጠዉ 
በሚያጠነፌፌና የኮምጣጤነት ዯረጃዉ ከ6-6.8 ፒኤች በሆነ አፇር ሊይ ነዉ፡፡ 

3.3. የተሻሻለ የቀይ ሽንኩርት ዝርያዎችና የሚበቅለበት አካባቢ 

 

3.4. ቀይ ሽንኩርት የአመራረት ዘዳዎች 
 የማሳ ዝግጅት-  
 አዱስ መሬት ከሆነ መመንጠር እንዯ አካባቢው አፇር ዓይነትና የአረም ሁኔታ 

ዯጋግሞ በማረስ ማሇስሇስ፣መከስከስና ማስተካከሌ ያስፇሌጋሌ፤ 

3.4.1 ችግኝ ማፌሊት /መዯብ አዘገጃጀትና አዘራር 

 አፇር ወሇዴ በሽታዎችን ሇመቋቋም እንዱቻሌ ችግኝ ማፌያ ቦታ ሽንኩርትና 
የመሣሠለት ሰብልች ቢያንስ ሇአሇፈት አራት ዓመታት ያሌተመረቱበት መሆን 
አሇበት፡፡ 

 የአፇር መዯብ ቅይጥ ሇማዘጋጀት 
 3 እጅ አሽዋ ቀመስ አፇር 
 2 እጅ የእንስሳት ፌግ 
 1እጅ አሽዋ ማዴረግ፡፡ 

ተቁ ዝርያ 
ተስማሚ 
የመሬት 
ከፌታ 

የዝናብ 
መጠን 
ሚ.ሜ 

ሇምርት 
መዴረሻ 
ቀናት 

ምርታማነትኩ/ሄ ዘር 
የመስጠት 
ችልታ 

የኩረት 
ቀሇም 

በምርምር በገበሬ 
ማሳ 

1 አዲማሬዴ 700-2000 መስኖ 110-130 300-350 150-
200 ክፌተኛ ዯማቅ ቀይ 

2 መሌካሳ 1100-
1800 መስኖ 120-150 207 165 ክፌተኛ ቀይ 

3 ሬዴ ክሬኦሌ - መስኖ 130-140 300 - አስቸጋሪ ዯብዛዛ ቀይ 

4 ቦምቤይ ሬዴ - መስኖ 135-145 300 - ክፌተኛ ዯብዛዛ ቀይ 

5 መርምሩ 
ብራዉን - መስኖ 120-130 280-330 - ክፌተኛ ቡናማ 

6 መርምሩ ዋይት - መስኖ - - - - ነጭ 

7 ናሲክ ሬዴ 500-1900 መስኖ - 265 187.3 - መካከሇኛ 
ቀይ 
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መዯቦች በቂ እርጥበት በአሇባቸዉ አካባቢዎች ከመሬት በሊይ ከ 10-15 ሴ.ሜትር ከፌታ 
ያሊቸዉ መዯቦች ማዘጋጀት፣ 

እርጥበት እጥረት በአሇባቸዉ አካባቢዎች ከመሬት ወሇሌ በታች ዝቅ በማዴረግ ዉሃን 
ሉቆጥብ የሚችሌና የመሬቱ አቀማመጥ የተስተካከሇ ጥሩ የማጠንፇፌ ችልታ በአሇዉ አፇር 
ማዘጋጀት፣ሇአንዴ ሄክታር 560 ካ.ሜ ስላት 1 ሜትር በ5 ሜትርወይም 1 ሜትር በ15 
ሜትር የሆነ መዯብ ማዘጋጀት፡፡ በመዯቦች ሊይ በመስመሮች መካከሌ 15 ሳ.ሜ ርቀት 
በዘሮች መካከሌ በ2 ሴ.ሜ ርቀት ዘሮችን መዝራት፣ 

 የዘር መጠን 
 ችግኝ አፌሌቶ ሇማዛመት 4 ኪል ግራም በሄክታር ስላት መዝራት፣ 
 1 ሜትር በ5 ሜትር ሇሆነ መዯብ ችግኝ ዝግጅት 50 ግራም ዘር መጠቀም፣ 
 የዘር ወቅት 
 በዝናብ ወቅት በ ‘ኘርኘሌ ብልች’ የሚያዯርሰውን ከፌተኛ ጉዲት ሇመቀነስ እንዱቻሌ 

የማምረቱ ስራ በመስኖ የሚካሄዴ ሆኖ ሇችግኝ ማፌሊት የዘር ወቅት ከነሐሴ 
መጨረሻ እስከ ታህሳስ ቢሆን ይመረጣሌ፡፡ 

 ሇምግብነት የሚውሌ ኩረት ሇማምረት በጣም ከፌተኛ ሙቀት ስሇሚፇሌገ፣ቅዝቃዜና 
ዝናብ በላሇበት ወቅት ቢሆን ይመረጣሌ፡፡ ሇዘር አመራረት ዯግሞ የመትከያ ወቅቱ 
ሰብለ እስከሚያብብ ጊዜ ዴረስ ቀዝቃዛ ሁኔታ የሚኖርበትን ጊዜ በመጠበቅ ቢተከሌ 
ይመረጣሌ፡፡ 

3.5 ምርት አሰባሰብና ዘር አዘገጃጀት 
 ሁሇት አይነት የሽንኩርት ዘር አዘገጃጀት አሇ 
1. ከኮረት ዘር ማምረት 
2. ከዘር ወዯ ዘር ማምረት ዘዳ 

ሀ/ ከኮረት ዘር የማምረት ዘዳ 

 የሽንኩርት ኮረት ከበሰሇና ከተሰበሰበ በኋሊ በቀዝቃዛ ሁኔታ ዉስጥ ተከማችቶ ቆይቶ 
እንዯገና ይተከሌና ዘር እንዱሰጥ ያዯርጋሌ፡፡ በብዛት የተሇመዯ ዘዳ ነዉ 

 ዘር አሰባሰብ ከኮረት በሊይ ያሇዉ የሽንኩርቱ ቅጠሌና ግንዴ መዉዯቅ ሲጀምር 
ቅጠሌ ግን አረንጓዳ ሆኖ እንዲሇ ኮረቱን ቆፌሮ ማዉጣትና ከኮረቱ ጫፌ 2 
ሳ.ሜትር ከፌ ብል ቆርጦ መጣሌ፡፡ 

 ጥራት ያሇዉን ኮረት መምረጥ የተሇዩ የሚመስሇዉን ዝርያ ማስወገዴ 
 ከ2-3 ሳምንት እንዯ አየሩ ፀባይ ምቹ የሆነ ቦታ ማቆየት 

 ሇዘር አገሌግልት ኮረትን ስሇማምረት /2ኛአመት/ 
 በዯንብበ ተዘጋጀ ቦታ ሊይ 25 ኩ/ሌ በሄክታር በሆነ መጠን መትከሌ 
 በተመጠነ የአተካከሌ ርቀት መሰረት መትክሌ 
 ከአዯገኛ ተባይ በሽታ የተጠበቀ መሆን 
 አሊስፇሊጊ የሆነዉን ነቅል ማዉጣት 
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 የዘር አሰባሰብ 
 የዘር ራስ መጥቆር ሲጀምር መሰብሰብ 
 አንዴ ማሳ በተሇያየ ጊዜ ስሇሚዯርስ ከ 2-3 ጊዜ በተሇያየ ጊዜ መሰብሰብ ይቻሊሌ 
 መፇንዲት ሲጀምር መዉቃት /ማሸት/ 
 ከመከማቸቱ በፉት የዘሩ ርጥበት መጠን እስከ 8% መዉረዴ አሇበት 

 የኮረት ዘር ያሇዉ ጠቀሜታ 
 ጥራት ያሇዉን ዘር /ኮረት/ ሇመምረጥ አሊስፇሊጊ የሆነዉን ኮረት ሇማስወገዴ 

ይረዲዋሌ 
 በአንዴ የዘር ግንዴ ሊይ ብዙ አበባዎችን ሇማግኘት ይረዲሌ 

 የኮረት ዘር ያሇዉ ጉዲት 
 በአንፃራዊ ዋጋዉ ዉዴ ሉሆን ይችሊሌ 

 የዘር ምርታማነት 
 እንዯ ዝርያዉ የሚሇይ ሲሆን አዲማ ሬዴ 10-13 ኩንታሌ 
 መሌካም 11-15 ኩንታሌ 
 ሬዴ ክሪወሌ 2-6 ኩንታሌ    

  ይህ ምርታማነት በምርምር ዯረጃ ነዉ 

ሇ/ የቀይ ሽንኩርት ከዘር ወዯ ዘር አመራረት ዘዳ 

 

 ይህ ዘዳ ዘር ከተዘራ በኋሊ በዯንብ ኮረት ሇመሰብሰብ ሲዯርስ መሬት ሊይ እንዲሇ 
እንተወዉና መሌሶ ባሇበት በቅል ዘር እንዱሰጥ የምናዯርገዉ ሂዯት ነዉ፡፡ 

 ጠቀሜታዉ 
 ብዙ ዘር ይሰጣሌ፤ ከኮረት ወዯ ዘር ከሚዯረገው አመራረት በተሇየ መሌኩ ማሇት 

ነዉ፡፡ 
 ዋጋዉ ኮረት ገዝተን ከምንዘራዉ ይሌቅ የተሻሇ ይሆናሌ፡፡ 
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 በአጭር ጊዜ ዘር ማምረት ያስችሊሌ 

 የዘር አከመቻቸት 
 የቀይ ሽንኩርት ዘር በፌጥነት የመብቀሌ አቅሙን የሚያጣ የዘር አይነት ነዉ፡፡ 
 በቀዝቃዛና በሙቀት ማከማቻ ቦታ ሊይ ከተቀመጠ ከአንዴ አመት ባነሰ ጊዜ የብቅሇት 

አቅምን ያጣሌ፡፡ 
 በአግባቡ ቀዝቃዛና ዯረቅ ቦታ እንዱሁም የዘሩ ዴርቀት በአግባቡ ከሆነ ብዙ ሉቆይ 

ይችሊሌ፡፡ 
 በነዚህ መመዘኛዎች የዘር ዴርቀትን በአግባቡ መጠበቅ ቀሊሌ ዘዳ ነዉ፡፡ 
 የሽንኩርት ዘር የርጥበት መጠን 6% በሆነ ሁኔታ ከተቀመጡ እስከ 3 ዓመት ሉቆይ 

ይችሊሌ፡፡ 
 የቀይ ሽንኩርት በ ‘ካሌስየም ክልራይዴ’ ታሽቶ መቀመጥ አሇበት 

ከሊይ የተጠቀሱት መመዘኛዎች ከተሟለና የርጥበት መጠናቸዉም እስከ 2% በሆነ መጋዘን 
ዉስጥ ከተቀመጠ 9 ዓመት ሉቀመጥ ይችሊሌ፡፡ 

 የቀይ ሽንኩርት  ዘር ተባይ አራቢና በሽታ አምጭ የሆኑ አረሞች  
ሀ/ Alternaria porri (purple bloch) 
ሇ/ Botrytis allii (damping off, grey mould, neck rot) 
መ/ B.Byssoidea (seedling damping – off, neck rot) 
መ/ Fussarium spp. And (late blight) 
ረ/ Other seed borne diseases and parasitic weed seeds 

3.6. ሇቀይ ሽንኩርት ዘር አመራረት መመዘኛወች 
 የዘር አመራረት መመዘኛወች በሰንጠረዥ 3.1 በተጠቀሰው መመዘኛ መሰረት 

በማዴረግ ይከናወናሌ 

 ሇቀይ ሽንኩርት ዘር አመራረት የማሳ አዘገጃጀት 

ሇቀይ ሽንኩርት ዘር ማምረቻ የተመረጠው ማሳ ወቅቱን ጠብቆ በዯንብ የሇሰሇሰ ሆኖ የጸዲና 
የተስተካከሇ መዯብ መዘጋጀት አሇበት 

የዘር ማምረቻ ቦታው ከተባይና በሽታ ንክኪ፤ ከአፇር ወሇዴ በሽታ ነጻ የፀዲ የሆነ መሬት 
መኖር አሇበት እንዱሁም ማሳው ቀዯም ሲሌ ባለት አመታት ቲማቲምና ተመሳሳይ 
ሰብልች ያሌተዘራበት መሆን አሇበት ፡፡  
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ሰንጠረዥ 3.1.የተመሰከረሇት የቀይ ሽነኩርት ዘር ሇማምረት የሚያስፇሌጉ መመዘኛወች 

 

N.S= Not specified

መመዘኛ ነጥቦች 

የእናት 
መስራች 
/ቅዴመ 
መስራች 
ዘር/(A) 

መስራች 
ዘር 

የተመሰከረሇ
ት ዘር 

የተመሰ
ከረሇት 
ዘር 

የተመሰከረሇ
ት ዘር 

የተ
መሰከ
ረሇት 
ዘር 

የተመሰከ
ረሇት ዘር የሙከራ 

ዘዳ 

(B) (C1) (C2) (C3) D) E) 

ሀ.የመስክ መመዘኛ                 

የግሇሊ ርቀት 
/በሜትር/ 1000 700 500 500 500 500 500 - 

የሰብሌ ፇረቃ 
/በአመታት/ 3 3 3 2 2 2 - - 

አሊስፇሊጊ ዘር /%/ N.S 0.01 0.02 0.03 0.03 0.05 - - 

ሇ.የሊቦራቶሪ 
መመዘኛ 

                

ንጹህ ዘር /%/ 98 97 97 97 97 97 97 ES472 

የላሊ እህሌ ዘር /%/ N.S 0.05 0.1 0.2 0.2 0.2 0.5 ES473 

የአረም ዘር  N.S 0.01 0.02 0.04 0.04 0.5 0.5 ES472 

የተበሊሸና  በትሌ 
የተወጋ ዘር /%/  N.S N.S N.S N.S N.S N.S N.S ES48 

ላሊ ነገሮች /%/  N.S 0.5 1 1 1 2 2 ES472 

የብቅሇት መጠን/%/  75 75 70 70 70 70 65 
ES474 

ES475 

የዝርያ ማብራሪያ  - - - - - - - ES477 

የርጥበት መጠን 
/%/ 9 9 9 9 9 9 9 ES478 
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4. የበርበሬ ዘር አመራረትና ጠቀሜታ  
 

 

4.1. የበርበሬ አመራረትና ጠቀሜታ 
በርበሬ በኢትዮጵያ ህዝብና በዓሇም በሰፉዉ የሚመረትና ሇምግብነት የሚዉሌ የአትክሌት ዓይነት 
ነዉ፡፡ በአገራችን አትክሌትን መመገብ በብዛት የተሇመዯ ባሇመሆኑ ብዙዉን ጊዜ ቫይታሚን ሲ 
የሚያገኘዉ የበርበሬ ቃሪያ በመመገብ ነዉ፡፡ በአጠቃሊይ በርበሬ በኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ዘንዴ 
ሇምግብ ማጣፇጫነት (በቅመምነት) በፊብሪካዎች ሇምግብ ማቅሇሚያ፣የሚሆን አሉዮሬዚን 
(Oleoresin) የተባሇዉን ንጥረ ነገር ሇማምረት የሚፇሇግ ሰብሌ ነዉ፡፡ 

4.2. የበርበሬ ሰብሌን ሇማምረት ተስማሚ አካባቢዎችን መሇየትና ቦታ መምረጥ 
 የዝናብ መጠን - ከ 600-1200 ሚሉ.ሜትር ዝናብ ይፇሌጋሌ፣ 
 የመሬትከፌታ - ከ1400-2100 ባለት አካባቢዎች ሉመረት ይችሊሌ፣ 
 የሙቀት መጠን- ሇሚያቃጥሌ በርበሬ የቀን አማካይ የሙቀት መጠን ከ 20-27 ዱ.ሴ 

ሲሆን የላሉቱ ዯግሞ ከ 15-20 ዱ.ሴ ቢሆን የበሇጠ ይስማማዋሌ፡፡ 

የአፇር አይነት - በተሇያዩ የአፇር ዓይነቶች መመረት የሚችሌ ቢሆንም ቀሊሌና ዉሃ የማይቋጥር 
ፇጥኖ ሇማስረግ አሸዋማ ጠባይ ያሇዉና በብስባሽ የዲበረ መሆን የሚገባው ሲሆን የዝናብ መብዛት 
ባሇባቸዉ አካባቢዎች በርበሬ የሚተከሌባቸዉ መሬቶች በተቻሇ መጠን ዉሃ የማጠንፇፌ ባህሪ 
ያሊቸዉ ማሳዎች ቢሆኑ የሚመረጥ ሆኖ ሇተወሰኑ ቀናት አፇሩ ውኃ የሚተኛበት የበርበሬ ማሳ 
ከሆነ ተክለ ወዯ ሞት እንዱያመራ ያዯርገዋሌ፡፡ 

4.3. በርበሬ ሇማምረት የሚያስፇሌጉ ግብአቶች 
የበርበሬን ምርታማነትና ጥራት ሇማሳዯግ ምርጥ ዘርና ማዲበሪያ ፣የተሻሻለ አሰራሮችን ፣ 
ሇአሲዲማ አፇር የአፇር መርምር ሊቦራቶሪዎች በሚሰጡት የአጠቃቀም መመሪያ መሠረት ኖራን 
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መጠቀም፣ ፀረ ተባይና ፀረ-አሻጋች ኬሚካልች ፣ከበሽታና ተባይ የጸደ የእርሻ መሳሪያዎች 
መጠቀም አስፇሊጊ ነዉ፡፡ 

4.4. የበርበሬ አመራረትና ማሳ አዘገጃጀት 
 ማሣ ዝግጅት፡- 

እንዯ አካባቢው የአፇር አይነትና የአረም ሁኔታ ማሳውን ጠሇቅ አዴርጏ ዯጋግሞ  ማረስ ፤ 
ማሇስሇስና ማስተካከሌ፣ 

 የመዯብ ዝግጅትና ችግኝ ማፌሊት 

በችግኝ ሲሇማ የበርበሬ ችግኝ ሇማዘጋጀት መዯቦችን ከ 20-30 ሴ.ሜትር ጥሌቀት ቆፌሮ 
ማዘጋጀት፡፡ የተቆፇረዉን ማሳ ሇተወሰነ ጊዜ ፀሐይ እንዱመታዉና ነፊስ እንዱዘዋወርበት 
ማዴረግ፣ሥሮችን፣ዴንጋዮችንና ቃርሚያዎችን በማስወገዴ የአፇር ጓልችን መሰባበር፣በመዯቦች 
መካከሌ ሇመተሊሇፉያ መንገዴ 40 ሴ.ሜትር በመተው በ1 ሜት ስፊት መዯቦችን ማዘጋጀት፣መዯቡ 
የሚዘጋጀዉ በክረምት ከሆነ ውሃ እንዲይቋጥር ከመሬት ከ 10-15 ሴ.ሜትር ከፌ አዴርጎ 
በማዘጋጀት ዙሪያዉን በእንጨት በማስዯገፌ፣ሇአንዴ ሄ/ር ሇመትከሌ 300 ካ.ሜትር የችግኝ ማፌያ 
መዯብ ያስፇሌጋሌ፣ሲባጎ፣ሜትርና ችካልችን በመጠቀም 1 ሜትር በ 5 ሜትር የሆነ መዯብ 
በማዘጋጀት 200 ግራም ዲፕና 100 ግራም ዩሪያ ማዲበሪያ ከአፇሩ ጋር መቀሊቀሌ፣የተብሊሊ የከብት 
ፌግ ወይም ብስባሽ ማዴረግና ከአፇሩ ጋር መቀሊቀሌ፣የአፇር ወሇደ በሽታ ጉዲትን ሇመቀነስ 
የሚመረጠው የችግኝ ማፌያ ቦታ በርበሬና መሰሌ ሰብልች በአሇፈት 4 ዓመታት ያሌተመረቱበት 
መሆን አሇበት፣ 

 የመዯብ አፇር ቅይጥ አዘገጃጀት 
 3 እጅሇም አሸዋ ቀመስ አፇር፤ 
 2 እጅ የከብት ፌግ፤ 
 1 እጅ አሸዋ፣ 

ሇአካባቢዉ ተስማሚ ዝርያዎችን መጠቀም - በምርት ሊይ የዋለ የበርበሬ ዝርያዎች 

ተቁ ዝርያ የዛሊ ቀሇም የዛሊ እርዝመት 
ሳ.ሜትር 

ምርታማነት ኩ/ሌ ሇመዴረስ 
የሚፇጅበት 
ጊዜ( ቀናት) በሄ/ር 

በምርምር በአ/አዯር 

1 ማረቆፊና ዯማቅ ቀይ 11 15-20 11-Sep 110-130 

2 ባኮልካሌ ቀይ 13 17-22 11-Oct 120-140 

3 መሌካ ዱማ ቀይ 15 13-20 - 120-141 

4 መሌካ እሸት ቀይ 13 15-20 - 100-120 

5 መሌካ ዛሊ ቀይ 12 20-25 - 130-150 
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 የዘር መጠን 
 በመዯብ ሇሚዘጋጅ ችግኝ 
 የዘር መጠን በካ.ሜ ከ 8-10 ግራም 
 የዘር መጠን ሇ1 ሄ/ር ከ 0.75-1 ኪ.ግ 
 የዘር ጥሌቀት 0.5 ሳ.ሜ 

 በመዯብ የዘር  እርቀት 
 በመዯብ ሊይ በመስመር መካከሌ የሚኖር ርቀት 15 ሴ.ሜ 
 በመዯብ ሊይ በተክልች መካከሌ የሚኖር ርቀት 4 ሴ.ሜ 

 አዘራር 
 በመጀመሪያ ሹሌ እንጨት በመጠቀም በመዯቡ አግዴም 15 ሳ.ሜትር ርቀት ያሊቸዉ 

መስመሮች ማውጣት፣ 
 በመስመሩ ዉስጥ 2-4.ሴ ሜትር በመራቅ ዘሮችን መዝራት፣በእጅ ጣቶች ዘሮችን አፇር 

ማሌበስ፣ 
 መዯቦችን በሳር ጉዝጓዝ መሸፇንና ዉሃ ማጠጣት፡፡ 
 የበርበሬ ዘር አዘገጃጀት እንዯ ቲማቲም ዘር አዘገጃጀት ነው 
 የበርበሬ ዘር ተባይ አራቢና በሽታ አምጭ የሆኑ አረሞች  

ሀ) Alternaria spp. (fruit rot) 

ሇ) Colitotricum pipperatum (ripe rot): 

ሐ) Fusarium spp; 

መ) Cercospora capsici; 

ሠ) Phytoptora capsici (phytoptora blight) 

ረ) Piseudomonas solanacearum (brown rot) 

ሰ) Xantomonas vesicatoria (seedling blight, bacteria spot of fruit, stem & leaf); 

ሸ) Rhizoctonia solani; 

ቀ) Tomato mosaic virus; and 

በ) Other seed born diseases and parasitic weed seeds. 
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ሰንጠረዥ 4 -1.የተመሰከረሇት የበርበሬ ዘር ሇማምረት የሚያስፇሌጉ መመዘኛወች 

መመዘኛ ነጥቦች 

የእናት 
መስራች 
/ቅዴመ 
መስራች 
ዘር/    (A) 

መስራ
ች ዘር 
(B) 

የተመሰ
ከረሇት 
ዘር  
(C1) 

የተመሰከረ
ሇት ዘር 
(C2) 

የተመሰከረ
ሇት ዘር 
(C3) 

የተመሰከ
ረሇት ዘር 
(C4) 

የተ
መሰከ
ረሇት 
ዘር 
(E) 

የሙከራ 
ዘዳ 

ሀ. የመስክ 
መመዘኛ 

                

የግሇሊ ርቀት 200 200 100 100 50 50   - 

ማሳ ማፇራረቅ 
/በአመታት/ 2 1 1 1 1 1   - 

አሊስፇሊጊ ዘር 
/%/ N.S N.S 0.2 0.3 0.3 0.4   - 

ሇ. የሊቦራቶሪ 
መመዘኛ 

                

ንጹህ ዘር /%/ 98 98 97 97 697 97 97 ES472 

የላሊ እህሌ ዘር 
/%/ N.S 0.05 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 ES473 

የአረም ዘር  N.S 0.05 0.1 0.2 0.2 0.5 0.5 ES472 
የተበሊሸና  በትሌ 
የተወጋ ዘር /%/  N.S N.S N.S N.S N.S N.S N.S ES476 

ላሊ ነገሮች /%/  N.S 0.5 1 1 1 12 2 ES472 
የብቅሇት 
መጠን/%/  75 75 70 70 70 70 65 

ES474 
ES475 

የዝርያ ማብራሪያ  - - - - - - - ES470 

የርጥበት መጠን 
/%/ 

10 10 10 10 10 10 10 ES478 

N.S= Not specified
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5. የካሮት ዘር አመራረት መመዘኛዎች 

 

1. የካሮት ዘር አመራረት ጠቀሜታዎች  
ካሮት በቫይታሚን ኤ የበሇፀገ ካሮቲን የተባሇ ንጥረ ነገር ያሇዉ፣ጥሬዉን ወይም ከአትክሌቶች 

ጋር በሾርባ መሌክ ወይም ከብርቱካን ጋር በጭማቂ መሌክ መዘጋጀት የሚችሌና በተሇያዩ 

መሌኮች ሇምግብነት ተፇሊጊነት ያሇዉ ሰብሌ ነዉ፡፡ከዚህ በተጨማሪ የካሮት ፌሬ መዓዛማ ዘይት 

ስሊሇዉ ሇምግብ ማጣፇጫነትና ሇሽቶ መስሪያ ይዉሊሌ፡፡ 

ሀ. ካሮት ሇማምረት የሚያስፇሌጉ ግብዓቶች 
ተስማሚ አካባቢዎችን መሇየት ፣ የዘር ወቅትን ጠብቆ መከተሌ፣  የማሳ ዝግጅትን ማሻሻሌ፣   

ምርጥ ዘር መጠቀም፣  የአረም ተባይና በሽታ ቁጥጥር ማካሄዴ፣ በወቅቱ  መሰብሰብ ናቸዉ፡፡ 

ሇ. ካሮት ሇማምረት ተስማሚ አካባቢዎችን መሇየት፣ 
ከቆሊማ እስከ ዯጋማ ቦታዎች እንዯዝርያዉ ዓይነት ሉበቅሌ ይችሊሌ፣ አመታዊ የዝናብ ፌሊጎቱ 

ከ700-800 ሚ.ሜትር ይዯርሳሌ የአየሩ ሙቀት ከ 16-24 ዱ.ሴ የሆነበት አካባቢ ይበሌጥ 

ይስማማዋሌ፣ በሥር እዴገት ወቅት ከፌተኛ ሙቀት ካሇ ሙቀቱ ስሮቹን ስሇሚያሳጥርና 

ቀሇሙንም ስሇሚቀይር ከሞቃታማ ይሌቅ ነፊሻማና ቀዝቃዛ አካባቢ ይመረጣሌ፡፡ 
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መ. የካሮት አመራረትና ማሳ አዘገጃጀት 
ቀሊሌ ሇም አፇር ይፇሌጋሌ፤  ጥሩ ረጅምና ወፌራም ካሮት ሇማግኘት ጠሇቅ አዴርጎ ማረስና 

ማሇስሇስ ያስፇሌጋሌ፡፡ ነገር ግን አፇሩ ፌግ ወይም ብስባሽ የበዛበት ከሆነ ስሩ ቀጥ ብል ወዯ ታች 

አያዴግም፣፣ 

 የዘር መጠን፡- 
 20 ሳ.ሜትር በ10 ሳ.ሜ በሆነ የአዘራር ዘዳ 4.5 ኪ/ግበሄ/ር ያስፇሌጋሌ፡ 

የአዘራር ዘዳ፡- 

ከፌ ያሇ መዯብና ሪጅ ማዘጋጀት፣ዘሩ ትናንሽ በመሆኑ መጥኖ ሇመዝራት ከንፁህ አሸዋ ጋር 
ቀሊቅል መዝራት ፣የተዘራውን ዘር በዯረቅ ሳር ጉዝጓዝ ማሌበስ፣እንዯ አፇሩ እርጥበት እያዩ 
በሶስት ቀኑ ዉሃ ማጠጣት፣አብዛኛዉ ዘር መብቀሌ ሲጀምር ጉዝጓዙን ማንሳትና ችግኞቹ ከ5-8 
ሳ.ሜትር ቁመት ሲዯርሱ ምግብ እንዲይሻሙ ማሳሳት ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 የካሮት ዘር አዘገጃጀት 
 የካሮት ዘር ሌክ እንዯ ቀይ ሽንኩርት በሁሇት ዓይነት መንገዴ ይዘጋጃሌ፡፡ 

1. ከዘር ወዯ ዘር የማምረት ዘዳ ያሇዉ ሂዯት ሲሆን ዘርን ሰብስቦ በመዝራት  

2. ከኮረት ዘር ማምረት  

መ. የካሮት ዘር ተባይ አራቢና በሽታ አምጭ የሆኑ አረሞች 
ሀ) Alternaria dauci (carrot leaf blight); 

ሇ) Alternaria radicinia (black root tot, seedling blight; 

ሐ) Xanthomonas carotae (bacterial blight) 

መ) Cercospora Carotae (leaf virus); 

ሠ) Carrot led leaf virus; 

ረ) Phomea rostrupii (phoma rot); and 

ሰ) Other seed born diseases and parasitic weed seeds. 
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ሰንጠረዥ 7 -1 የተመሰከረሇት የካሮት ዘር ሇማምረት የሚያስፇሌጉ መመዘኛወች 

መመዘኛ ነጥቦች 

የእናት 
መስራች 
/ቅዴመ 
መስራች 
ዘር/  (A) 

መስ
ራች 
ዘር 
(B) 

የተመሰ
ከረሇት 
ዘር(C1
) 

የተመሰከ
ረሇት 
ዘር(C2) 

የተመሰከረ
ሇት 
ዘር(C3) 

የተመሰ
ከረሇት 
ዘር(C4) 

የተመሰ
ከረሇት 
ዘር€ 

የሙከ
ራ 
ዘዳ 

የመስክ መመዘኛ     
 

          

የሰብሌ ፇረቃ /በአመታት/ 3 3 3 2 2 2   - 

የግሇሊ ርቀት /በሜትር/ 1000 1000 800 600 600 400   - 

አሊስፇሊጊ ዘር /%/ N.S 0.1 0.2 0.2 0.2 0.5 - - 
የሊቦራቶሪ መመዘኛ                 

ንጹህ ዘር /%/ 97 97   96 96 96 95 ES472 
የላሊ እህሌ ዘር /%/ 0.04 0.05   0.1 0.1 0.1 0.2 ES473 
የአረም ዘር  N.S 0.01 0.02 0.05 0.05 0.1 0.3 ES472 
የተበሊሸና  በትሌ የተወጋ ዘር 
/%/  

N.S N.S N.S N.S N.S N.S N.S ES476 

ላሊ ነገሮች /%/  2 2 2 3 3 4 5 ES472 

የብቅሇት መጠን/%/  80 80 75 75 75 70 65 
ES474 

ES475 
የዝርያ ማብራሪያ  - - - - - - - ES477 
የርጥበት መጠን /%/ 9 9 9 9 9 9 9 ES478 

N.S= Not specified 
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6. የስኳር ድንች/ Sweet potato/Ipomea batata/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ጠቅሊሊ የዘር ዯረጃ መመዘኛ 

ሀ/ ጠቅሊሊ የዘር ዯረጃ ማውጣት ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ የስኳር ዴንች ዯረጃ የሚከተለትን 
ዝርዝር መመዘኛወች ይመሇከታሌ 

ሇ/ ዋና የዘር መመዘኛ እንዯሚከተሇው ይገሇጻሌ 

ሁለም የስኳር ዴንች የተመሰከረሇት  ዘር ከሃረግ  ቁርጥራጭ  ወይም ጉንቁሌ ካወጣና መዯብ 
ሊይ ካሇ ኮረት ሲሆን ዝርያውና ምንጩ ስሌጣን ከተሰጠው አካሌ ማረጋገጫ የተሰጠው መሆን 
አሇበት 

1. የማሳ መመዘኛ 

የበቀሇበት የስኳር ዴንች ዘር ቀዯም ሲሌ የስኳር ዴንች ማሳ ያሌነበረ 

2. የማሳ ጉብኝት 
ቢያንስ በምርት ዘመኑ እንዯሚከተሇው 2 ጊዜ መጎብኘት አሇበት 

2.1. ተክለ ወዯማሳ ሇመዛመት እንዯዯረሰናብቁ እንዯሆነ የመጀመሪያ የመስክ ጉብኝት መዯረግ 
አሇበት 

2.2. 2ኛው ጉብኝት ወዯዘር ማባዣ ማሳ እንዯተዛመተ እስከ 10 ቀናት ውስጥ መሆን አሇበት 

ጥራቱ የተጠበቀ የስኳር ድንች ቁርጥራጭ ዘር  
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3. የማሳ መመዘኛ 

ሀ/ ዋና መመዘኛ 

 የግሇሊ ርቀት 

የዘር ማሳ የግሇሊ ርቀት ቀጥል በተገሇጸው ኮሇመን 1 ሊይ እንዲሇው ሰንጠረዥ ሊይ 
ሲሆንበርቀቱ በዚሁ ኮሇመን 2 ና 3 ሊይ እንዲሇው ነው 

 

ለ/ ዝርዝር መመዘኛ 

ዝርዝር መመዘኛ የመጨረሻ መመዘኛ /%/* 
መስራች ዘር የተመሰከረሇት ዘር 

የችግኝ መዯብ /black rot /Ceratestomella 
finebrieta/ 

None None 

Wilt /Fusarium oxysporum/ 
 

None 
 

None 

Scurf /molochaetes infuscans None None 
Off types None None 
የዘር ማሳ  
Wilt /Fusarium oxysporum/ None None 
Mosaic 0.05 0.10 
Off types 0.05 0.10 
 

4. የዘር መመዘኛ 
 ሇስኳር ዴንች ዘር ማባዣ የተመረጠው ማሳ ከማንኛውም አሊስፇሊጊ በበሽታና በተባይ 

የተጎደ ተክልች ከነስራቸው ሙለ በሙለ መወገዴ አሇባቸው  
 ሇዘር የተመረጠው ማቴሪያሌ ንጹህ ጠንከር ያሇ የዝርያውን ባህሪ በአግባቡ የሚገሌጽ 

መሆን አሇበት 
 የስኳር ዴንች ነቀዝ ካሌሆነ በስተቀር የተቆረጠ የበሰበሰ ቅርጽ የላሇው ስር በትሌ 

የተወጋ በአጠቃሊይ እነዚህ ጉዴሇቶችኘ በዴምሩ ከ 1% መብሇጥ የሇበትም 
 

የግሇሊ ርቀት ዝቅተኛ ርቀት በሜትር 
መስራች የተመሰከረሇት ዘር 

1 2 3 
ከላሊ ማሳ ዝርያ 5 5 
አንዴ አይነት ዝርያ ሆኖ የጥራት ዯረጃው 
ያሌተገሇጸና ካሌተመሰከረሇት ዘር 

5 5 
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 የመጨረሻ የመመዘኛ ዯረጃ የበሽታ ምሌክትና ላልች የስኳር ዴንች መመዘኛ 
እንዯሚከተሇው ነው 

ዝርዝር መመዘኛ ከፌተኛ የመጨረሻ የተፇቀዯ በ % 
በቁጥር * 
መስራች የተመሰከረሇት 

የማከማቻ አበስብስ /storage rot/ none None 
Black rot /centrostomela 
fimberiata/ 

None 1% 

Scurf /monilochaetesinfusians/ none 1% 
Internal cork 5% 1% 
nematode none 1% 
Wire worm 1% 5% 
ላሊ ሉሇይ የሚችሌ ዝርያ 0.1% 0.2% 
የስኳር ዴንች ነቀዝ /cylas formicaris/ none None 
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ክፍል-ሁለት  
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     የዘር ቴክኖልጅና ኘሮግራም እዴገት 
 የዘር ቴክኖልጅ ሲባሌ የዘር ውስጣዊ ባህሪ የሚሻሻሌበትና የሚጠበቅበት ቴክኖልጅ 

ነው፡፡ 
 የዘር ቴክኖልጅ የሚከተለትን ነጥቦች ያጠቃሌሊሌ፡፡ 
 ዝርያ ማሻሻሌን 
 ዘር ማዘጋጀት ዘር ማከማቸት 
 ዘር ሙከራ 
 ሇዘር ጥራት ምስክር ወረቀት መስጠት 
 ዯረጃ መመዯብና ማሰራጨት 
 ዘር መሸጥና መዝራት 
 ዘር ምርምር /የዘር ውስጣዊ ስትራክቸር ዘር አመራረትና አያያዝን ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

የአሇም አቀፌ የኢኮኖሚ ሌማት ዴርጅት /OECD/ ተመሳሳይ ዯረጃ የሚሰጡ ሲሆን 
የተሇያዩ መጠሪያ ሉኖራቸው ይችሊሌ፡፡ ማሇትም 

 መስራች /Basic/ ዘር የመጀመሪያ /foundation seed/ ዘር ወይም  
 አባዥ ዘር /Breeder seed/ 
 የተመዘገበ ዘር /registered seed/ ሉባሌ ይችሊሌ፡፡ ላሊው  
 የተመሰከረሇት /Certified/ የመጀመሪያው ትውሌዴ /C1/ ሰማያዊ ታግ ሲኖረው 

የተመሰከረሇት 2ኛ ትውሌዴ /C2 / ቀይ ታግ ሉዯረግሇት ይችሊሌ፡፡ 

1. የዘር ኘሮግራም ዕዴገት 
ዋናውና ሇግብርና ዕዴገት ከፌተኛውን አስተዋፅኦ የሚያዯርግ ነው፡፡ እዴገትና ጠቀሜታውም 
በላልች ሇዘር ዕዴገት ከፌተኛ አስተዋፅኦ ያዯርጋለ፡፡  

 ሇምሳላ የመስኖ አገሌግልት /ግንባታ/ ማዯግና እንዱሁም ላልች የግብርና ግብዓቶች 
መጠቀም፡፡ 

2. ሇዘር ኘሮግራም ዕዴገት መሰረታዊ ነጥቦች 

2.1. ምርታማ የሆነ የሰብሌ ማዲቀሌ ኘሮግራም 
ምርታማነትን ውጤታማ የሰብሌ ማባዛት /ማዲቀሌ/ ዝርያ ሙከራ ማካሄዴና አዲዱስ የዝርያ 
ኘሮግራም ማስተዋወቅ መሰረታዊ ጉዲይ ነው፡፡  

2.2 ሇዘር ኘሮግራም የተቀናጀ ኃይሌ /ሁኔታ/ መፌጠርና ተግባራትን ማከናወን 
 የዘር አምራቾችን ፌሊጎት ማሟሊት 
 ሇዘር ኘሮግራም ተመራጭ የሆነ ዕቅዴ ማቀዴ 
 ሇዘር ኘሮግራም ብቃትና ጥራት ያሊቸውን ባሇሙያዎችን ሇማሰማራት ውጤት 

ማስመዝገብ 
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3. የዘር ኘሮግራም አይነቶች 

ሀ) ብሔራዊ /Official/ የዘር ኘሮግራም 
ይህ ኘሮግራም በመንግስት ቁጥጥር ስር የሚካሄዴ ሆኖ ጥራት ያሇው ሇአርሶ አዯሩ እንዱዯርስ 
የሚሰራ ነው፡፡ በአሇም ሊይ ሁለም የዘር ማባዛት ኘሮግራም የተጀመሩት በመንግስት ኃሊፉነት 
እየተካሄዯ ነው፡፡ 

ምሳላ፤ የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር ዴርጅት 

ጉዲቱ 
 ወጨውን ሇመተካት ይከብዲሌ 
 ሁሌጊዜ የሚካሄዯው የፓሇቲካ ፌጆታ  እንዱኖረው የመስራት 
 የኃሊፉዎችና የባሇሙያዎች መቀያየር ችግር ሉሆን ይችሊሌ 
 ብቁ ባሇሙያዎች ሊይሆኑ ይችሊለ 

ሇ) በከፉሌ መንግስታዊ የሆነ የዘር ኘሮግራም 

ምሳላ፤ የአማራ ምርጥ ዘር ዴርጅት 

 በከፉሌ በመንግስት ቁጥጥር የሚሰራ ሆኖ የተወሰነ የራስ ገዝ ኃሊፉነት ያሇው ነው፡፡ 
 ሁሌጊዜ የተሻሇ ንግዴ ሊይ ትኩረት አዴርጎ የሚንቀሳቀስ ሲሆን የተሻሇ አመራር 

ይኖረዋሌ፡፡ 

ሐ) የግሌ የዘር አምራች ኘሮግራም 

 በዚህ ኘሮግራም የግሌ ዴርጅቶች የዘር ማባዛት ኘሮግራም ባሇቤቶች ይመሩታሌ፡፡ 

ምሳላ፤ በክሌሊችን የሚንቀሳቀሱ የግሌ ዘር አባዥ ዴርጅቶች 

4)  ዋና ዋናዎቹ የዘር ኘሮግራም የዕዴገት ዯረጃዎች 
 ምርጥ ዘር መሰብሰብ 
 ባሇዴርሻ አካሊት ማሳወቅ 
 የዘር ኘሮግራም ማቀዴና ማዯራጀት 

ሀ) ዯረጃ I (ምርጥ ዘር መሰብብሰብ) 

የመጀመሪያው የዘር ኘሮግራም ዯረጃ ሇማቋቋም የሚከተለትን መሰረታዊ ነጥቦች መሰረት 
በማዴረግ ትክክሇኛ መረጃ መሰብሰብ 

 ከፌተኛ ጥራት ያሇው ዘር መኖር 
 የተገኙ የዘር ዝርያዎችን መዘርዘር 
 የተሇመደት አካባቢና የምርት ውጤት 



 

 
 Page 41 
                             በአግሮ ቢግ ፕሮግራም የበጀት ድጋፍና በአብክመ የእፅ/ዘርና 
                             የዕፅ/ዘርና ሌ/የግ/ግ/ጥ/ቁ/ባለስልጣን የተዘጋጀ ማንዋል 

 

 የዝርያው ተጨማሪ ጠቀሜታዎች 
 ላልች መረጃዎችን ዝርያውን በተመሇከተ 
 የአ/አዯሮች ዝርያውን የሚፇሌጉበት ሌዩ ሁኔታውን 
 የላልች ግብዓቶች አቅርቦት አመቺነት ሁኔታ 
 የመስኖ መኖር የማዲበሪያና የኬሚካሌ እንዱሁም ላልች መኖር 
 ከፌተኛ ምርት ሇሚሰጡ ሰብልች የመሬት መኖር 
 በመንግስት የተወሰነ ዝቅተኛ የእርሻ መሬት  
 የአየር ንብረት መረጃ መሰብሰብ 

ለ) ደረጃ II ለባለድርሻ አካላት ማሳወቅ 
በዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ የተሇያዩ አካሊት በሂዯቱ ያሊቸውን ሚናና ኃሊፉነት እንዱወጡ 
ማዴረግ፣ 

 በኢትዮጵያ የዘር ኢንደስትሪ የአጋር አካሊትን መሇየት 

1. ግብርና ሚኒስቴር 

ሚናና ኃሊፉነት 

 በሀገር አቀፌ ዯረጃ የዘር ዯረጃን መመዘኛ ጥራትን  ምስክርነት ይሰጣሌ፣ 
 አዱስ የዘር ቴክኖልጅ የማሊመዴ የማስተዋወቅ ሥራ 

2. ብሔራዊ የዘር ኢንደስትሪ ኤጀንሲ (NISA) 

ሚናና ኃሊፉነት 

 የዘር ኢንደስትሪው በአግባቡ እየተከናዎነ መሆኑን ይቆጣጠራሌ፡፡ 
 የዘር አምራቾችና ላልች የግብርና አካሊት እንዱሁም ላልች የግብርና ምርት 

ውጤቶችን የሚጠቀሙ ኢንደስትሪዎችና ዴርጅቶች የግብርና ምርት ውጠቶችን ወዯ 
ውጭ የሚሇኩ ከግብርና ዘር ኢንደስትሪው ተጠቃሚነታቸውን ማጠናከር 

 በምርምር ሇአቅም ግንባታ ከባቢያዊ ሁኔታን መፌጠር፣ የዘር ውስጣዊ ባህሪ ቁጥጥርን 
ማሊመዴና ማሳዯግ፣፣ ሇሰብሌ ማሻሻሌና ዘር ቴክኖልጅ ሊይ መሻሻሌን መፌጠር 

ሐ) ደረጃ III (የዘር ኘሮግራም ማቀድና ማደራጀት) 
ሇዘር  ማምረትና ማዘጋጀት ወቅትን የጊዜ ሰላዲ ማዘጋጀት ማሇትም  

ዘር ሇማዴረቅ፣ ሇማዘጋጀት፣ ሇማከማቻትና ሇማጓጓዝ ሇአትክሌት ዘር ማሇትም ሇሽንኩርት 
ካሮት ዘር እና ሇመሳሰለት ሇማበብና ዘር ሇመስጠት ቀዝቃዛ አየር ስሇሚፇሌጉ የጊዜ ሰላዲ 
ማዘጋጀት ወሳኝ ነው፡፡ 

ይህ ሁኔታ በኤክስቴንሽን ባሇሙያዎች ዝርያዎች በአግባቡ በሙከራ መታየትና መታወቅ 
አሇባቸው 
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 የዘር አመራረት ዘዳዎች መመሪያዎችና ማንዋልች ማዎቅ 
 ሇዘር አምራቾች የገንዘብ ምንጭ 
 የማባዛት ሂዯት 2 ጊዜ ወይም 3 ጊዜ ማባዛት 
 ላልች አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎችን ማሰባሰብ 

 አጠቃሊይ የዘር አመራረት ዘዳ 
ዘር በሚመረትበት ጊዜ ትኩረት ከሚዯረግባቸው ዋና ዋና ተግባራት በአጠቃሊይ ከዘሩ 
የሚፇሇገውን ምርታማነትና ላልች ጠቀሜታዎች ሇማግኘት የዘር ውስጣዊ ጥራት (genetic 
purity) ነው፡፡ በላሊ አባባሌ ዘር ሲመረት በተዯራጀና ዯረጃውን በጠበቀ ሁኔታ ክትትሌና 
ቁጥጥር ሉዯረግበት ይገባሌ፡፡ 

 የዘር ውስጣዊ ጥራት (genetic purity) 
 የዘር ውስጣዊ ጥራት ስንሌ ስሇዘሩ የተነገረሇትን መመዘኛ መስል ሲገኝ  /ምክንያቱም 

ዘር በውሌዯት ሂዯት በተሇያዩ ሁኔታዎች ጥራቱ እየቀነሰ  ሉሄዴ ይችሊሌ፡፡ 
 የዘር ውስጣዊ ጥራቱ የተረጋገጠ ዘር ማንኛውም ሇዘር ጥራት መቀነስ ምክንያት ሉሆኑ 

የሚችለ ሁኔታዎችን ተቋቁሞ የሚፇሇገውን የዘር ምርት ሲሰጥ ነው፡፡ 

 ሇዘር ውስጣዊ ጥራት መቀነስ ዋና ዋና ምክንያቶች 
 የተሇያዩ ዘሮች ተቀሊቅሇው ሲገኙ ይህም የሚሆነው ሳይፇሇጉ የሚበቅለ ሰብልች ከጎን 

ካሇ ተመሳሳይ ዘር በመዲቀሌና የመሳሰለት 
 በ Mutation / 
 በተፇጥሮ ካሌተፇሇገው ዘር ጋር መዲቀሌ 
 መጠነኛ የውስጣዊ ዘር ሌዩነት 
 ሇዘሩ ተፇጥሯዊ አጥቂ በሆኑ ተባዬች በሽታዎች መጠቃት 
 የዘር አዲቃዩ የግሌ ትኩረት ማነስና የመሳሰለት 
 የዘር ጥራት ሇመጠበቅ ከሚዯረጉ መሰረታዊ ነገሮች የሚከተለት ነጥቦች ይጠቀሳለ፡፡ 
 ማራራቅ 
 ማስወገዴ 
 የዘር ውሌዯትን ሙከራ ማካሄዴ (Seedling progeny test) 

 ግሊሊ (Isolation) 
 የግሇሊ አስፇሊጊነት 

 ዘር በሚሰበሰብበት ጊዜ ዘር ከዘር ማቀሊቀሌ እንዲይኖር 
 የአሊስፇሊጊና ያሌተፇሇገ የዘር መዲቀሌ ከተመሳሳይ ወይም ከተሇያየ ዘር ጋር 

እንዲይኖር 
ጥንቃቄ ማዴረግ ማሇትም፡- 

o ዘር ከዘር እንዯየሰብለ ሁኔታ  ማራራቅ 
o እያንዲንደን ወንዳ አበባ በማሸግ 
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o ወንዳ አበባውን  በማስወገዴ ከተፇሇገው አበባ ጋር እንዱዲቀሌ ማዴረግ፣ 
o እርስ በርስ ሇሚዲቀለ ሰብልች የማራራቅ አስፇሊጊነት 
o ዘር በሚሰበሰብበት ጊዜ ከመቀራረቡ የተነሳ ሉኖር የሚችሇውን መቀሊቀሌ ሇመከሊከሌ፣ 
o ዝቅተኛ የመራራቅ መጠን እስከ 3 ሜትር በቂ ነው 
o የሰብሌ መሰብሰቢያ መሳሪያ ከሰብሌ ሰብሌ ዘር ሲሇዋወጥ ከፌተኛ ጥንቃቄ ማዴረግ 

ተገቢ ነው፡፡ 
o ከረጢቶችን ሇማሸጊያ እንጠቀም በጥንቃቄ የፀዲ መሆን አሇበት ቀዯም ሲሌ ሇላሊ ዘር 

የተጠቀምንበት ከሆነ እንዲይቀሊቀሌ 
o በነፌሳትና በነፊስ ሇሚዲቀለ ሰብልች የበሇጠ ጥንቃቄ ያስፇሌጋሌ 

 ርቀትን ሇመወሰን የሚያስፇሌጉ መመዘኛዎች  
 የሰብለ ተራርቆ የመራባት ባህሪ 
 የነፌሳት መኖርና የማዲቀሌ ባህሪው 
 የተጠና የነፊስ አቀጣጫ ኡዯት 

 ዝቅተኛ የግሇሊ ርቀት ሇሚዲቀለ ሰብልች /cross pollinated crops/ 
 0.4 – 0.6 km በነፌሳት ሇሚዲቀለ ሰብልች 
 0.2 – 3.2 km በነፊስ ሇሚዲቀለ ሰብልች 

 መንቀሌ/ማስወገዴ (Rouging) 

መንቀሌ/ማሰወገዴ ስንሌ አሊስፇሊጊ በዘር መካከሌ የበቀለ ሰብልችን /ከዝርያው ውጭ/ የሆኑ 
ወይንም ላልች ዝርያዎችንና ሰብልችን አረሞች ከዘር ማምረቻ ማሳ ሊይ ማሇት ነው፡፡ 

 አሊስፇሊጊ ዘሮችን በምናስወግዴበት ጊዜ በማንኛውም አስፇሊጊ በሆነበት ጊዜ ሁለ 
ማስወገዴ እንዯተጠበቀ ሆኖ በተሇይም 

 በቡቃያ /ከማበቡ በፉት/ 
 በአበባ ጊዜ 
 በሚያፇራበት ጊዜ 
 በስራስርና በጓሮ አትክሌት ሰብልች ሊይ አሊስፇሊጊ ዘርን በምርት ሰብሰባ ጊዜ ሁለ 

ማስወገዴ ተገቢ ነው፡፡ 

 ውሊጅ ዘርን መሞከር 
 ወካይ ዘሮችን ሇሙከራ መዯቦች ሊይ መሞከር የዝርያውን እውነተኛ ጥራት ሇማረጋገጥ 

ይጠቅማሌ፡፡ 
 የዝርያውን የመሊመዴ ብቃት በተሇያዩ አካባቢ ሊይ ሇመሇየትና ሇማዎቅ 
 የዘር ኡዯት /ትውሌዴ/ ሂዯት መብዛት ጋር ተያይዞ የአር ንብረት መሇዋወጥ 

ዴግግሞሽና መሇዋወጥ የተነሳ የዘር ውስጣዊ ባህሪ መቀሊቀሌና መቀነስና መሇያየት 
ሉያጋጥም ይችሊሌ፡፡ 

 ሰብሌን የመንከባከብ ሁኔታ (Agronomic practices) 

ጥሩ የዘር ጥራትና የዘር ከፌተኛ ምርታማነትን ሇማየት ከውስጣዊ ዘር ይዘት በተጨማሪ ዘር 
ሇማምረት የሰብሌ እንክብካቤ መሰረታዊ ነገር ነው፡፡ 
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 ሇዘር ማምረት ተስማሚ የአየር ንብረት መምረጥ 
 ሇጓሮ አትክሌቶች፣ አበባዎችና የሳር ዝርያዎች 
 በዝቅተኛ የዝናብ መጠን 
 በዝቅተኛ የአካባቢ የአየር ንብረት 
 የተወሰነ ዝናብ ምርት በሚሰበሰብበት ጊዜና ወቅት 
 አብዛኛዎቹ ሰብልች ሇማበብና ሇመዲቀሌ ዯረቅ ፀሀያማ እንዱሁም የተወሰኑ ሞቃት አየር 

ይፇሌጋለ፡፡ 
 በአጠቃሊይ እነዚህ ሁኔታዎች ጥሩ የዘር  ምርት ሇማግኘትና የዘር በሽታን መከሰት 

በመሰብሰብ ጊዜ እንዱቀንስ ከማዴረጉም በሊይ ዘር በመሰብሰብ ወቅት አየሩ ዯረቅ መሆኑ 
በጣም ጥሩ ሁኔታ ይፇጥራሌ፡፡ 

 እንዱሁም አንዲንዴ ሰብልች ዯግሞ በአበባና ፌሬ ማፌራት ሲጀምር የተሇየ የአየር ፀባይ 
የሚፇሌጉ አለ፡፡ ማሇትም ሇምሳላ በ2 ዓመት ፌሬ የሚሰጡ ሰብልች እንዯ ቀይ 
ሽንኩርትና ካሮት የመሳሰለት ሇማበብ ቀዝቃዛ የአየር ሁኔታ ይፇሌጋለ፡፡ 

 ሇማፌራት የተሇዩ ቀዝቃዛ አየር የሚያስፇሌጋቸው (1oc – 7oc) ባሇው ውስጥ ነው፡፡ ይሀ 
ማሇት የሙቀት ሁኔታው መስተካከሌ ያሇበት ከ10-100 ቀናት ባለት አበባ ሇመስጠት 
ግንደ ከመነሳሳቱ በፉት መሆን አሇበት፤ 

ይህ ሂዯት አበባ ሇመስጠት የመነቃቃት ሂዯት (thermo periodism) ይባሊሌ፡፡ 

ሇዘር ማምረት ሁሇት አመት የሚፇጅበት የዘር ሰብሌ በአመቱ የ ‘Steckling’ ዯረጃ ይባሊሌ 
ወይም ቀዝቃዛ ቦታ እንዱቀመጡ ይዯረጋሌ፡፡ 

እነዚህ በሁሇት አመት አበባ እንዱያብቡ እንዱነቃቁ የሚዯረጉ ሰብልች ከአመት በኋሊ ቀዝቃዛ 
ቦታ እንዱከማቹ ይዯረጋለ ወይም ማሳው ሊይ እንዱቆዩ ይዯረጋሌ፡፡ 

የ ‘‘Steckling’ ትክክሇኛ የቅዝቃዜ ዯረጃውን እንዱያገኝ እስከ 5oc በሆነ ሙቀት መቆየት 
አሇበት፡፡ 

 በዘር ማምረቻ ማሳ መረጣ ጊዜ ትኩረት ከሚዯረግባቸው መሰረታዊ ነጥቦች 
 የአፇር ዓይነትና ሇምነቱ ሇዘር ማምረት ተስማሚነትና ውጤታማነት 
 የማሳው ቅዴመ ታሪክ 
 የማሳው እርጥበት ወይም ተጨማሪ መስኖ ሇማግኘት አመቺነት 
 ሰብሌ በመሰብሰብ ጊዜ ተስማሚ ዯረቅ የአየር ንብረት 
 የሰብሌ መራራቅ አመችነት 
 የዘር ቦታ መራራቅ ትኩረት ሉሰጣቸው የሚገባቸውና ዘር ስናመርት ሇማንኛውም የሰብሌ 

አይነት ጠቃሚ መመዘኛዎች ናቸው፡፡ 

 ዘር አዘገጃጀት /Seed Processing / 
 ከመስክ የተወሰዯ የዘር መጠን ብዙ ጊዜ ከፌተኛ የርጥበት መጠን ሉኖረው ይችሊሌ  
 አሊስፇሊጊ ባዕዴ አካሊት ሉኖረው ይችሊሌ፡፡ 
 ላልች ነገሮችና የአረም ዘር ሉይዝ ይችሊሌ 
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  የተሠባጠሩና የተሠነጣጠቁ ዘሮች አብረው ይኖራለ  
 ከአሊስፇሊጊ ዘርና ከላልች ሠብልች ዘር ጋር ተቀሊቅሇው ሉሆን ይችሊሌ ስሇሆነም 

የዘር ማዘጋጀት ዯረጃዎች ዘር ከተሠበሠበ በኋሊ ሇገበያ እንዱመቻች አዴርጏ ማዘጋጀት ሲሆን 
የሚከተለት ቅዯም ተከተሌ ሂዯቶች መከተሌ ያስፇሌጋሌ 

 ዘርን ማዴረቅ 
 ዘርን ንፁህ ማዴረግና ማሻሻሌ 
 ዘርን በኬሚካሌ ማሸት 
 ዘርን መሞከር 
 ዘርን ማሸግ 
 ዘርን ማከማቸት 

 ከሊይ የተጠቀሱትን ነጥቦች በዝርዝር ስንመሇከት 
 ዘርን ማዴረቅ 

የዘርን የእርጥበት መጠን ዝቅ ማዴረግ ወይም ወዯሚፇሇገው የርጥበት መጠን ማውረዴ 

የዘሩን ጥራት ጠብቆ እንዱቆይ ይረዲሌ ዴርቀቱ በአግባቡ ካሌተጠበቀ የዘር ጥራቱ ሉቀንስ 
ይችሊሌ ሇምሣላ ዘሩ ሉሻግት ይችሊሌ ስሇሆነም የትንንሽ ተህዋስያን ዘሩን ሇመጉዲት ተሰማሚ 
ሁኔታ ይፇጥርሊቸዋሌ፡፡ 

 ዘርን በሁሇት መንገዴ ማዴረቅ ይቻሊሌ 
1. በፀሐይ ማዴረቅ 

ዘርን ማሣ ሊይ እያሇ እንዱዯርቅ ማዴረግና  የተፇሇገውን የእርጥበት ዯረጃ እንዱይዝ ማዴረግ 
ነው ከዚያም ዘሩን መሠብሠብና በዯንብ እሲኪዯርቅ ዴረስ ሊሌተወሠነ ጊዜ ማሣ ሊይ ማቆየት 

ጠቀሜታው 

 ምንም ተጨማሪ ወጪ የማይጠይቅ መሆኑ 

ጉዲቱ 

 ሣይሰበሰብ ሇብክነት ሉዲረግ ይችሊሌ 
 ሇተፇጥሮ አዯጋ ሉጋሇጥ ይችሊሌ ዝናብ ሉዘንብ ይችሊሌ 
 ላልች አሊስፇሊጊ ነገሮች ሉቀሊቀለ ይችሊለ 

2. በማሽን ማዴረቅ 

ሞቃት አየር ወዯ ዘር አንዱገባ በማዴረግ የዘሩን እርጥበት እንዱቀንስ ማዴረግ ነው 

ወዯ ዘሩ የሚገባው ሞቃት አየር የዘሩን እርጥበት በመሣብ ያዯርቀዋሌ፡፡ 
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 በአየር ማዴረቅ ሂዯቶች 
 የዘር አርጥበት መጠን በአካባቢ ሙቀት፣ተነፃፃሪ የአየር ርጥበት አንፃር ይወሠናሌ 

ይህንን የአየር እርጥበት /ዴርቀት/ የሚወሠነው የዘር ርጥበት /ሙቀት/ ትነት መጠንና የአካባቢ 
አየር ሙቀት መጠን ግንኙነት ነው  

በማንኛውም ጊዜ የዘር ትነት መጠን ብዙ ከሆነ የማሽን ማዴረቂያ ሙቀት ሉሇካ የዘር ርጥበት 
ይወጣሌ እንዯሁም የዘር ርጥበት /ሙቀት/ዝቅተኛ ከሆነ ከውጭ ወዯ ዘሩ ይሄዲሌ የዘር 
ርጥበት ይጨምራሌ ወይንም የዘርና የአካባቢ ሙቀት ተመሣሣይ ከሆነ የሙቀት ዝውውር ወዯ 
ዘሩም ወዯ ሙጭም አይኖርም 

 ዘር ማሸት 

ዘር ማሸት ስንሌ ዘርን ከዘር ወስድ፣በአፇር ወስድ እንዯሁም ከአየር ወስድ ተባዩችን 
ሇመቆጣጠርና ሇማስወገዴ የሚጠቅም ነው፡፡ 

የሚከተለት ኬሚካልች ሇዘር ማሸት ይጠቅማለ 

 Fungicide 
 Insecticide 
 Both fungicide and insecticide 

 ዘር ማከማቸት 
 ዘር አከመቻቸት በዘር አመራረት ሂዯት መሠረታዊ ነገር ነው 

 የዘር አከመቻቸት ዯረጃዎች 

ዘር በክምችት ሊይ ነው ማሇት የምንችሇው ዘር physiologically ከዲበረና ከበሠሇ ጊዜ ጀምሮ 
እስከ ተዘርተው መብቀሌና ወይም የሞቱና የማይጠቅሙ ሁነው እስከሚጣለ ዴረስ የዘር 
አከመቻቸት ማሇት ይቻሊሌ ማሇትም 

 ተክለ ሊይ እንዱቆይ ማዴረግ /ሇዕይታ በስል ተክል ሊይ ቆይቶ ዯርቆ እስኪሠበሰብ 
ዴረስ 

 ተሠብስቦ ተዘጋጅቶ መጋዘን ውስጥ ቆይቶ እስኪዘራ ዴረስ ያሇው ሂዯት 
 በማጓጓዝ ሂዯት /በባቡር፣በጭነት መኪና/ 
 በችርቻሮ መጋዝን ሊይ እንዲሇ 
 በተጠቃሚ እርሻ ሊይ እንዲሇ 

 የመጋዝን ውስጥ ዘር ሇብዙ ጊዜ እንዲይቆይ ተፅዕና የሚፇጥሩ ሁኔታዎች  
 የዘሩ ዝርያ/ አይነት/ - የተወሠኑ የዘር አይነቶች በተፇጥሮ ሇአጭር ጊዜ የሚቆዩአሉ 

ሇምሣላ:- ቀይ ሽንኩርት 

- ቦልቄ (soy bean) 
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 የውሥጣዊ የዘር ይዘት 
 መነሻ የዘር ጥራት 
 በባህሪው ረጅም ጊዜ የሚቆይ ዝርያ ብዙ ጊዜ በክምችት ሉቆይ ይችሊሌ 
 የርጥበት ይዘት 
 በዘር ክምችት ጊዜ የዘር ጥራት እንዱቀንስ ከሚያዯርጉ መመዘኛወች አንደና ዋነኛው 

ነው 
 ከፌተኛ ርጥበት ያሇው ዘር ሇዘር ጥራት ከፌተኛ አስተዋፅኦ አሇው 

 የዘር መመዘኛዎች /Rules of thumb/ ወይም የሃሪንግተን (Harrington) 
ህጏች በሙቀት መጠን፣ርጥበት መጠንና ተነፃፃሪ ርጥበት መመዘና 
የሚከተሇውን ይመስሊሌ 

 የዘር እርጥበት መጠን ከ5- 14% ባሇው ከሆነ የ1% የርጥበት መጠን መቀነስ የዘር 
የመቆየት እዴሜውን በእጥፌ ጊዜ ማቆየት ይችሊሌ 

 የማከማቻ መጋዘኑ የሙቀት መጠን ከ 00c –500c ከሆነ በእያንዲንደ 50c የሙቀት 
መጠን ሲቀንስ የዘሩን እዴሜ በእጥፌ ይጨምራዋሌ 

 ጥሩ የዘር አከመቻቸት ማሇት በማከማቻ መጋዘን የተነፃፃሪ የአካባቢ አየር ርጥበት 1% 
የማከማቻ ሙቀት በዱግሪ ፊራናይት (0F) ሲዯመር 100 ከሆነ ጥራት ያሇው ዘር 
አከመቻቸት ይባሊሌ 

 አጠቃላይ የዘር አከመቻቸት መመሪያ 
 የዘር ማከማቻ ዯረቅና ቀዝቃዛ መሆን አሇበት 
 ተባይን መከሊከሌ የሚያስችሌ ማከማቻ 
 ተገቢ የማከማቻ መጋዝን ንፅህና 
 ከፌተኛ ጥራት ያለቸውን ዘር ማከማቸት የዘር እዴሜ የሚወሠነው በውስጡ ባሇው 

ርጥበት ስሇሆነ ዘር በአግባቡና በተመጠነ ሁኔታ ዯርቆ የርጥበት መጠኑ ተጠብቆ 
መቀመጥ አሇበት 

 የዘር ማረጋገጥ ሂዯት (Seed certification) 
 ሇዘር የምስክር ማረጋገጫ መስጠት ዘርን በአጠቃሊይ ከአሊስፇሊጊና ካሌተፇሇገ መረጃ  

ሇመከሊከሌና ትክክሇኛ የዘር አይነቱን ሇማረጋገጥ ነው ማሇትም 
 ከተመሠከረሇት ዘር (የሚበቅለ ሠብልች አዲቃዩ / ተመራማሪው  ስሇዘሩ የሠጠውን 

ምስክርነት ይዞ መብቀሌ አሇበት 
 ከዋናው ሠብሌና የመጨረሻ በከረጢት ያሇው ምርት ውጤት መረጃ በምንም አይነት 

የተሇያየ መሆን የሇበትም 
 ተጠቃሚዎች በተመሠከረሇት ዘር ሊይ የተጠቀሙ መመዘኛ ነጥቦች ትክክሌ ናቸው 

ብሇው መተማመን የሚችለ መሆን 
 የተመሠከረሇት ዘር የሚበቅለት ላልች ብዙ ውጪወች የጥራት መመዘኛወችን 

የሚያሟለ  መሆን አሇበት 
   የዘር ጥራት ፣ላልች ቆሻሻ ነገሮች ከዘር ጋር ሉኖሩ የሚችለ አሇመኖር (%) 
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 የብቅሇት ዯረጃ 
 ዝቅተኛ የብቅሇት ዯረጃ 

 የመስክ የዘር ጥራት ቁጥጥር 
 በተፇቀዯሇት አካሌና ባሇሥሌጣን የሚካሄዴ ሲሆን በሃገራችን ገና በጅምር ሊይ ያሇ ነው 
 በቡዴን ባሇሙያዎች ነው የሚካሄዯው 

 የቡዴን ባሇሙያዎች ቁጥጥር የሚያዯርጉት የሚከተለትን ነው 
 የዘር ምንጩ ከተመሠከረሇትና ከታወቀ አቅራቢ መሆኑን 
 የዘር ማባዣ የመጨረሻ መመዘኛውን ማሟሊቱን 
 ተፇሊጊውን መስፇርት ስሇማሟሊቱ 
 ዘርና በዘር ማሣ መካከሌ ያሇው ርቀት 
 አሊስፇሊጊ ዘር ስሇመኖሩ 
 የአዯገኛ አረም አሇመኖር 
 ላልች ሠብልች 

 

 የመስክ ቁጥጥር ሂዯት ዯረጃዎች 
 ከአበባ በፉት 
 በአበባ ጊዜ 
 ከአበባ በኋሊ 

 በመስክና በዘር ቁጥጥር ከተካሄዯ በኋሊ የሚዯረግ ውሳኔ 
 ማሣው ዝቅተኛውን መመዘኛ የሚያሟሊ ከሆነ “Accepted” ይባሊሌ 
 ዝቅተኛውን መመዘኛ ካሊሟሊ “Rejected” ይባሊሌ 

 የዘር አሠረጫጨት ሂዯት (The seed supply system) 
 የተሻሻሇና ጥራቱ የተጠበቀ ዘር ሇማግኘት በአግባቡ ያሌተጠናከረና ዯካማ የሆነ የዘር 

ቴክኖልጅዎችን ጨምሮ ብዙ ማነቆዎች ይገጥማለ 
 የዘር ኢንደስትሪ ስንሌ በዋናነት ሁለንም የዘር አምራችና አሰራጮችን በሙለ 

ያካትታሌ 

 የዘር ኢንደሰትሪ ቢያንስ የሚከተለት መሠረታዊ ይዘቶችን ያካትታሌ 
 ሰብሌ ብዜት /plant breeding/ 
 ዘር ማምረትና ማባዛት 
 ዘር ማዘጋጀትና ማከማቸት 
 ዘርን ሇገበያ ማቅረብና ማሠራጨት 

 የኢትዩጵያ የዘር ኢንደስትሪ በሁሇት ዋና ዋና ክፌልች ይከፇሊሌ 
1. ቀጥተኛ የዘር አቅራቦት ዘዳ፡- በዚህ ውስጥ 
 የፋዯራሌና የክሌልች የግብርና ምርምር ተቋማት 
 ዩኒቨርሲቲዎችን 
 NSIA /National seed industry agency/ 
 ESE /Ethiopian seed industry Agency/ 
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 ግብአት አቅራቢዎች እንዯ ‘ግምማእዴ’ መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች /NGO/ 
 ቀጥተኛ የዘር አቅራቦትና ስርጭት የተሻሻለ ዘሮችን በኢትዩጵያ ዘር ኢንተርኘራይዝ - 

በተወሠነ መጠን ማሇትም 
- በቆል እስክ 3% 
- ስንዳ አስከ 7% 

ላልች የአትክሌትና ፌራፌሬ ዘር እስከ 1% ሲሆን ዝቅተኛ ዯረጃ ሊይ የሚገኝ ስሇሆነ የግለ 
ክፌሇ ኢኯኖሚ በዘርፊ እንዱሣተፌ ይበረታታለ 

2. ቀጥተኛ ያሌሆነ የዘር አቅርቦት ሂዯት 
 ከጥንት ጊዜ ጀምሮ በሃገራችን ታሪክ ተግባራዊ ሲዯረግ የኖረ ነው 
 በአርሶ አዯሩ ባህሊዊ አሠራር ሠብለ ማሣ ሊይ ያሇው ጥሩ አቋም ያሊቸውን እየመረጠ 

ሇዘር የሚያውለበት ሁኔታ ነው 
 አርሶ አዯሮች ዘርን መርጠው ይሇዋወጣለ ይሸጣለ 

 ቀጥተኛ ያሌሆነ የዘር አቅርቦት ሂዯት ባህሪያት 
 የመንግስት ጣሌቃ ገብነት የሇውም 
 ከግብርና ምርምር ወይም የዘር ጥራት ቁጥጥር ባሇሙያወች ጣሌቃ ገብነት የሇበትም 
 በብሄራዊ የዘር ኘሮግራም ዴርሻ ውጭ ሲሆን 90% ዘር በአፌሪካ በዚህ ሁኔታ 

የሚካሄዴ የዘር አቅርቦት ዘዳ ነው 

 በዘር አመራረት ሂዯት የመንግስት ጣሌቃ ገብነት አስፇሊጊነት 
 ጠንካራና ሞዳሌ የሆነ አ/አዯሮችና በማበረታታት 
 አስፇሊጊ የሆኑ የሥሌጠና ዴጋፌ ሇመስጠት 
 የምርት ማዘጋጀትና አክመቻቸት ሊይ እገዛ በማዴረግና ፊስሉቲዎችን በማሟሊት 

ሇምሳላ፡- በክሌሊችን Agro-big, ISSD, FHI, GIZ, CONCERN እና የመሳሰለት 
የሚያዯርጉት ተሳትፍ 

 የዘር ፌሊጏት ጥናት ማካሄዴ 
 የዘር አቅርቦትን ሇማሟሊት የፌሊጏት ጥናት ማካሄዴ የስፇሌጋሌ 
 የዘር አቅርቦትን ሇማሟሊትና ሇማቀዴ የፌሊጏት ጥናት ማካሄዴ ተገቢ ነው 

 የተሻሻሇ ዘር አቅርቦት ፌሊጏት ጥናት ትኩረት የሚያዯርገው 
 

 የተሻሻሇ ዘር ተጠቃሚነት ያሇበት ሁኔታ 
 የዘር መጠን በሄ/ር አስፇሊጊነት 
 የአ/አዯሮች ዘር የመግዛት አቅም 
 የአካባቢው የአየር ንብረት 
 የገበያ መረጋጋት 
 የገንዘብ  ብዴርና ቁጠባ መመቻቸት 
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የአንዴ ማሳ የዘር መጠን ሇመወሰን የሚከተሇውን ፍርሙሊ መጠቀም እንችሊሇን 

SR= 10,000xplants/m2X   100   X 100 

          No of seeds/kg         %Germ  100- Expt’d field loss  

Calculate the seed rate as well as the annual seed requirement based on the 
following information  

– % Grm = 85  

– % expected Field loss = 20  

– No of seeds/kg = 3500 

– Plant spacing = 40cm x 5cm  

– Annual plan (ha) = 50,000  

Seed Requirement (SR) = Total annual prod’n (ha) * seed rate (kg) 

                                          100 
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ክፍል-ሶስት 
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 ዘር ማሇት ምን ማሇት ነው? 
ዯረጃ መዲቢ ዘርን የሚገሌፀው ከዘር አመራረትና ምስክር ከመስጠት ጋር አያይዞ ነው ከዯረጃ 
መዲቢ አገሊሇፅ የሚቀጥለት አባባልች ይገሌፁታሌ፡፡ 

 ዘር ማሇት 
 Ripened ovule and is integuments and storage supplies resulting from 

fertilization in the flower. /ዯረጃ መዲቢወች ባስሌጣን/ 
 ሇዕጽዋት መራባት የሚያገሇግሌ ዕውን ዘር አኩራች  የተክሌ ቁርጥራጭ ስራስር ችግኝ 

ወይም ማንኛውም የተክሌ አካሌ ነው /የዕጽዋት ዘር አዋጅ ቁጥር   782/2005/፡ 
 ዘር ማሇት ማንኛውን እጽዋትን ሇማራባትየሚያገሇግለ አካሊት ማሇትም የእጽዋት ፌሬ 

/እውን ዘር /ኮረት/፤ ቅጥፌ /ቁርጥራጭ/  ስር፤ ራስ፤ የእንስሳት መኖ ዘር፤ 

የአትክሌትና ፌራፌሬ ችግኝ ወዘተ ነው /ዝክረ ህግ  አዋጅ ቁ. 208/2006 ዓ.ም/ 

1. የዘር ዯረጃዎች 
ሀ) እናት ዘር (Breeder seed) 

ዘር ወይም ሇብዜት የሚውሌ የተክሌ ክፌሌ ወይም በአባዡ ባሇሙያ ወይም ተቋም ቁጥጥር 
ከትትሌ የተዯረገበት የምርት ውጤቱም ወይም ተቋም ቁጥጥርና ክትትሌ የተዯረገበት የምርት 
ውጤቱም መስራች (Basic) ዘር እንዯሆነ ብቁና በሰሇጠነ ባሇሙያ ክትትሌ ተዯርጎበት 
የሚመረት ዘር ነው፡፡ 

ሇ) ቅዴመ መስራች ዘር (Pre- basic) 

ከእናት ዘር ቀጥል ወይም የዘር ውሊጅ ሆኖ የሚመረት ዘር ወይም ሇብዜት የሚውሌ የተክሌ 
ክፌሌ ሲሆን በሰሇጠነና በዘር አባዡ ባሇሙያ ክትትሌ ተዯርጎበት የተመረተ ነው፡፡ 

ሐ) መስራች ዘር (Basic or fundamental seed) 

ከቅዴመ መስራች ዘር ቀጥል የተገኘ ዘር ሲሆን ሌዩ መሇያውንና ጥራቱን ጠብቆ እንዱወጣ 
በሙከራ ጣቢያ ሊይ ተረጋግጦ እንዱባዛ ሇማዴረግ በሙከራ የሚረጋገጥ ዘር፡፡ 

መ) የተመሰከረሇት (Certified seed) 

ቅዴመ መስራች ወይም መስራች ወይም ቀዯም ሲሌ ከነበረ የተዋሇዯ ዘር የተገኘ ሲሆን ሇዘር 
አረጋጋጭ ባሇስሌጣን ተረጋግጦ የራሱን የተሇየ ዝርያና ባህሪ ንፅህናው ተረጋግጦ 
የሚመሰከርሇት ዘር ነው፡፡ 

 

ሠ) ሇገበያ የሚውሌ (Commercial Seed) 
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ከተመሰከረሇት ዘር ቀጥል ያሇ ሲሆን ከ3- ትውሌዴ በሗሊ ወይም ከዚያ በሊይ ሆኖ አንዴ 
ትውሌዴ ብቻ ነው ሇዘር ሉኖር የሚችሇው፡፡ 

ረ) የአዯጋ ጊዜ ዘር /የአስቸኳይ ጊዜ ዘር /የተመሰከረሇት ዘር እጥረት ሲያጋጥም ሇዘር 
አገሌግልት የሚውሌ ዘር ዘር ነው፤ 

 ንፁህዘር (pure seed) 
 በዘር አቅራቢው ንፅህናው ተመስክሮሇት ምሌክት ተዯርጎበት የተሇቀቀ ዘር ነው፡፡ 
 አሊስፇሊጊ /የሚወገዴ/ ተክሌ (Off type/Rogue) 
 ዘር ማምረቻ ማሳ ሊይ ከሚፇሇገው ዘር አይነት ውጨ የሆነ ዘር 

 ዘር ወሇዴ በሽታን (Seed borne disease) 
 ፇንገስ ባክቴሪያ እና የቫይረስ በሽታዎች ከዘሩ ጋር ተጣብቀው ከተገኙና- ከዘር ወዯ ዘር 

ወይም ከትውሌዴ ወዯ ትውሌዴ በዘሩ ውስጥ ወይም በዘሩ የውጭ አካሌ ሊይ ያሇ በሽታ 
ነው፡፡ 
 ከዘሩ ውጭ የሆነ ላሊ አካሌ (inert matter) 
 ባድ ወይም ስብርባሪ ዘር ግማሽ ወይም ከመዯብቻ የዘር መጠን በታች፣ አፇር፣ አሸዋ፣ 

ጠጠር፣ ገሇባ፣ እብቅና ላሊ ባዕዴ ነገርና ከዘር ውጭ የሆነ ሁለ፡፡ 
 የላሊ እህሌ ዘር (Other seed crop) 

 አሊስፇሊጊ የዕህሌ ዘር ተቀሊቅል ሲበቅሌ 
 የአረም ዘር (weed seed) 
 ዘሩ መርዛማ ወይም አዯገኛ ወይም ላሊ ነገር ያሇውና በዋናውና በተፇሊጊው ዘር ሊይ 

ተፅእኖ ያሇበት ሲሆን፤ 

2. የዘር ብቅሇት (germination) ምንዴን ነው? 
 የ”embryo” ዕዴገትና ብቅሇት 
 የእርጥበት ይዘት (moisture content) 
 በዘር ውስጥ ያሇው የርጥበት መጠን 
 የተሰበረ ዘር (broken seeds) 
 የመብቀያ ክፌለ የተሰበረ ዘር 
 ቀሇም ያሇው ዘር (Dis coloured Seeds) 
 የዘሩ ዕውነተኛ ቀሇም ያሌያዘ ዘር 
 ከሊይ የተጠቀሱት ነጥቦች የዘር ብቅሇትን የሚወስኑ ነጥቦች ነቸው 

ሀ/ ዘርዝርያዎችንና አይነቶችን መሇየት 

የአትዮጵያ ዯረጃዎች መዲቢ ባሇስሌጣን  በተወሰዯ ናሙና  ሊይ ሇማንኛውም ሰብልች 
የራሳቸውን መሇኪያ ዘዳወችና መመሪያወች አስቀምጧሌ፡፡ 
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 መረጃው የሚከናወነው ዝርያውንና ዓይነቱን መሰረት አዴርጎና እንዯሚቀርበው ጥያቄ 
ነው፡፡ 

 ዘር፣ ችግኝ፣ ወይም በሊብራቶሪ ያዯገ ችግኝ በ “ግሪን ሀውስ” ፣ በ “Lath house” 
ወይንም በችግኝ ጣቢያ ሇዘር በሚያገሇግሌ ሁለ ተግባራዊ ይዯረጋሌ፣ 

 ዘር በተመሳሳይ ሁኔታ የበቀሇና ተመሳሳይ ዝርያ ያሇው እርስ በራሱ ሲነፃፀር 
በተመሳሳይ ቦታና ጊዜ የበቀሇ ከሆነ ዝርያዎች በሊብራቶሪ ምርምራ ውስጥ 
እያንዲንዲቸው አንደ ከአንደ አንዴ ዓይነት ከሆነ ማሇትም ሇምሳላ በእያንዲንደ እርስ 
በእርሱ በሚዲቀለ (self pollination) ውጤቶች ሊይ ናሙናው የሚወሰዯው 
የማይመሳሰለትን ሇመሇየት ነው፡፡ 

 በተቃራኒ የሚዲቀለ (cross pollination) ከሆነ ናሙና የሚወሰዯው የማይፇሇጉትን (Off-
types) የሆኑትን ነው፡፡ 

ሇ/ የዘር ዝርያወችን ሇመሇየት የምንጠቀምበት ሂዯት 

 የመጀመሪያ ናሙና አወሳሰዴ (Taking primary sample) 
 የመጀመሪያ ናሙና በተቻሇ መጠን ከእያንዲንደ መያዣ እኩሌ መጠን ወይም 

ከእያንዲንደ በነሲብ በተሇያየ መያዣ ከተቀመጠ ወካይ ናሙና ነው ማሇት ነው፡፡ 
 የናሙና መጠን ከመወሰደ በፉት ዘር በመያዣው ወይም በከረጢቱ እንዲሇ ናሙና 

የሚወሰዴባቸው ከረጢቶች መመረጥ ያሇባቸው ተሰባጥሮ ነው፡፡ የስብጥር መረጣው 
በሁለም ልት ሊይ ከዴርዴሩ  ከሊይ ጀምሮ መሀሌና ታች ዴረስ ሆኖ የግዴ አንዴ 
አካባቢ ብቻ መወሰዴ የሇበትም፡፡ 

 የስብጥር መረጣው በሁለም ልት ሊይ ከዴርዴሩ  ከሊይ ጀምሮ መሀሌና ታች ዴረስ 
ሆኖ የግዴ አንዴ አካባቢ ብቻ መወሰዴ የሇበትም፡፡ 

 ዘር በነሲብ በብዛት ከተቀመጠ ናሙና አወሳሰዴ መያዣ እቃው ሊይ በተመጣጣይ 
ጥሌቀትና መጠን መሆን አሇበት፡፡ 

 ቃጫ ያሊቸው ዘሮች ከሆኑ በቀሊለ በናሙና መውሰጃ  ስሇማይሄደ የመጀመሪያ ናሙና 
ሰው  በእጅ መሆን አሇበት፡፡ 

 ዘር ሲታሸግ ርጥበት በማያስገባ የሚታሸግ ከሆነና ማሇትም አንደ ቆርቆሮ ሊስቲክ ከሆነ 
በተቻሇ መጠን ዘሩ ናሙናው መሞከር አሇበት፡፡ ካሌሆነም በቂ መያዣዎች ማዘጋጀትና 
ሇመጀመሪያ ናሙና አወሳሰዴ ዝግጁ መሆን አሇባቸው፡፡ ናሙና ሇመውሰዴ የተዘጋጁት 
መያዣዎች ናሙና ከተወሰዯ በኋሊ መዘጋት አሇባቸው 

 ዘር መጀመሪያ ወዯ ከረጢት /መያዣ/ ሲገባ ናሙና መወሰዴ አሇበት፡፡ ከዚያም በናሙና 
መውሰጃ በተመሳሳይ መሌክ መወሰዴ አሇበት፡፡ ሲወጋ ተመሌሶ የሚነጥር ከረጢት 
መሆን አሇበት  አሰራሩ በዯንብ ተመጥኖ መሰራት አሇበት፤፤ 
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ሐ/ ጠቅሊሊ ናሙና አወሳሰዴ (Obtaining Copmposite Sample) 

ሠንጠረዥ (1) በከረጢት ለተከማቸ ዘር 

የዘር መጠን  የመጀመሪያ ናሙና ቁጥር የሚወሰዴ 

እስከ 5 መያዣዎች ከሁለም ከረጢቶች ናሙና መወሰዴ አሇበት 

6 – 30 ከረጢት አንዴ አምስተኛውን መያዣዎች ናሙና መውሰዴ 

31 – 400 ከረጢት ከ1ዏ መያዣዎች ናሙና ውሰዴ /ቢያንስ ከ5ቱ1 መያዣ መወሰዴ 

>4ዏዏ ከረጢት በሊይ 80 መያዣዎችን ናሙና መውሰዴ አንዴ ከአምስት መያዣ 
መውሰዴ ከዚህ በሊይም ቢሆን 

 

ሰንጠረዥ (2) በጥቅሌ (በነሲብ) ‘by bulk’ ሇተከማቸ ዘር 

የዘር መጠንበ (kg) 

Lot size in kg 

የመጀመሪያ ናሙና ቁጥር የሚወሰዴ 

Up to 500 ቢያንስ 5 የመጀመሪያናሙና 

501-3000 አንዴ የመጀመሪያ ናሙና ከእያንዲንደ 300 ኪ.ግ 5 ናሙና 

3001- 20000 አንዴ የመጀመሪያ ናሙና ሇእያንዲንደ 5ዏዏ ኪ.ግ ቢያንስ 
ቢያንስ ከ 1ዏ ማነስ የሇበትም፡፡ 

>21000 አንዴ የመጀመሪያ 50 ኪ.ግ ሇእያንዲንደ 7ዏዏ ኪ.ግ ቢያንስ ከ 
4ዏ በታች መሆን የሇበትም፡፡ 
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ሠንጠረዥ 3 - የአት/ፌራፌሬ ዘር መጠንና ናሙና ክብዯት 

ተ.
ቁ 

ሳይንሳዊ 

ስም 

የታወቀ ስም የመመዘ
ኛክብዯት 
መጠን 
በኪ.ግ 

የመጨረሻው የናሙና ክብዯት 

የተሰጠ 
ናሙና 

የሥራ ናሙና 
ሇንፅህና 
ማገናዘቢያ 
በግራም 

የሥራ ናሙና 
ሇላልች 
የቆጠራ ዝርያ 
በግራም 

1 Allium seppa. Onion 
(ሽንኩርት) 

10000 80 8 80 

2 Brassica 
napus 

Mustard 
(ስናፌጭ) 

20000 1000 300 1000 

3 Capsium 
annua 

Pepper 
(በርበሬ) 

10000 900 90 900 

4 Daucus 
carrota 

Carrot 
(ካሮት) 

10000 300 3 30 

5 Lycscoperiscum 
esculentum 

Tomato 
(ቲማቲም) 

10000 15 7 15 

 በመጀመሪያ የተሰባሰቡት ናሙናዎች አንዴ ዓይነት ከሆነ በአንዴ ሊይ ተዯባሌቆ ነሲብ ናሙና ይሆናሌ፡፡ 

መ/ የሚሰጥ ናሙና አሰራር (obtaining submitted sample) 

 የሚሰጥ ናሙና የሚገኘው የነሲብ ናሙናውን በመቀነስ ወዯተፇሇገው መጠን በማምጣት 
ከሊይ እንዯተጠቀሰው ላሊ መያዣ ካስፇሇገም መጠቀም 

 ናሙናውን በሚፇሇገው መንገዴ መጋዝን ሊይ ማቀናነስ ካሌተቻሇ ያሇው ጠቅሊሊ ናሙና  
ሇዘር ሊብራቶሪ መሊክ አሇበት፡፡ 

 ተጨማሪ ናሙና ከተፇሇገ በናሙና አቅራቢው በዕሇቱ ነው መቅረብ ያሇበት፡፡ ይህ 
ናሙና ከተወሰዯ የዚህን  መጠን ያህሌ የተሰጠ ናሙና ተብል መዘጋጀትና “ተጨማሪ” 
ተብል ምሌክት ይዯረግበት 
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ሠ/ የተሰጠ ናሙና ሲሸኝ (Dispatch of submitted sample) 

 እያንዲንደ የ “ተሰጠ “ናሙና የዘር መጠን /ልት/ እና ናሙናን ያሇውን ግንኙነት 
በሚገሌፅ መሌኩ ምሌክት መዯረግ አሇበት፡፡ 

 ናሙና በሚተሊሇፌበት ጊዜ እንዲይሰባበርና እንዱሁም ርጥበት በማያስገባ መሌኩ 
መታሸግ አሇበት 

 ናሙና ወዯ ዘር ሊብራቶሪ መሊክ ያሇበት በወቅቱ ምንም ሳይዘገይ በናሙና ወሳጅ መሆን 
አሇበት፡፡ 

 በሊብራቶሪ ውስጥ ያሇው ቅዯም ተከተሌ (procedure in the laboratory) ተጠብቆ  
የተሰጠ ናሙና በመዝገቡ ሊይ ተሇይቶ ሇመመርመር በሚያመች መሌኩ እንዲያሳስት 
ሆኖ መቀመጥ አሇበት፡፡ 

ረ/ ዝቅተኛ የስራ ናሙና ማዘጋጀት (minimum wt. of working sample) 

 የሥራ ናሙና ማዘጋጀት (obtaining working sample) 
 የተሰጠ ናሙና ሇስራ ናሙና ሲቀርብ ሇእያንዲንደ መጠን በተገሇፀውና በተቀመጠው 

መንገዴ ተቀናንሶ መግባት አሇበት 
 የተሰጠ ናሙና በሚገባ መቀሊቀሌ አሇበት 
 የሥራ ናሙና በተቻሇ መጠን መጀመሪያ የተወሰደት ትንንሽ ናሙናዎች በተዯጋጋሚ 

መከፊፇሌ አሇበት 
 ሁለም ናሙናዎች ሇየብቻ መቀመጥ አሇባቸው የመጀመሪያውን የሥራ ናሙና ወይም 

ግማሽ የሥራ ናሙና ከተሰጠ በኋሊ ቀሪው የተሰጠ ናመና ዯግሞ ዯጋግሞ መቀሊቀሌ 
ያሇበት ሁሇተኛው ናሙና ወይም ግማሽ ናሙና ከመውጣቱ በፉት ነው፤ 

ሰ/ የናሙና ማከማቻ (storage of samples) 

1. ከሙከራ በፉት (before testing) 
 በተቻሇ መጠን ናሙና ገቢ በሆነበት እሇት ሙከራ መዯረግ አሇበት ሳይሰራ የሚቀር 

ከሆነ ናሙናው ቀዝቃዛና ዯረቅ ነፊሻማ በሆነ ቦታ መቀመጥ አሇበት፡፡ ሥሇሆነም የዘሩ 
ጥራት ሳይሇወጥ መቀመጥ ይቻሊሌ፡፡ 

2. ከሙከራ በኋሊ (after testing) 
 እንዯገና ሙከራ ሇማዴረግ በላሊ ወይም በዚያው ሊብራቶሪ የተሰጠ ናሙና ሇአንዴ 

አመት ያህሌ መቀመጥ አሇበት፡፡  
 በጥራቱ ሊይ ጉዴሇት እንዲያስከትለ የሊብራቶሪው በዘር /በናሙና/ መበሊሸት/ ተጠያቂ 

መሆን የሇበትም፡፡ 
 ዴጋሜ ሙከራ ካስፇሇገ በመመሪያው መሰረት ከተሰጠው ናሙና የተወሰነ ናሙና 

በመውሰዴ እንዯገና ሇመመርመር ተራ በማስያዝ ቀሪው በመጋዝን ይቀመጣሌ፡፡ 
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ሸ/ የሚሰጥ ናሙና ክብዯት (weight of submitted sample) 

 የሚሰጥ ናሙና ዝቅተኛ የክብዯት መጠን እንዯሚከተሇው ነው፡፡ 
 100 ግራም በማዴቀቅ በመፌጨት ርጥበታቸውን የሚሇኩ 
 5ዏ ግራም ሇላልች አይነት ዘሮች በ ES 472 መመዘኛ 

 

ቀ/ በሊቦራቶሪ ውስጥ የናሙና  መያዣ እቃወችና ኬሚካልች አዯረጃጀታቸው 

 በሊቦራቶሪው ውስጥ የሚከተለት እቃዎችና ኬሚካልች ሇክብዯት፣ ሇቀሇም፣ ሇቅርፅ፣ 
ሇውስጣዊ ባህሪና ሇኬሚካሌ ሙከራዎች እንዱሁም ሇዘር ማብቀያ የሚሆኑ እቃዎች 
መኖር አሇባቸው፡፡ 

 Petri dish 
 Filter paper 
 Glass plate 
 Magniying glass 
 “Ultraviolet’ light  
 Damp sand 

በ/ በሊቦራቶሪ የሙከራ ኬሚካልች 

በሙከራ ጊዜ በባህሪያቸው የታወቁ ኬሚካልችንና “distilled water” ብቻ መጠቀም አሇብን፤ 
ሇምሳላም ያህሌ 

 Phenol 
 Lupol’s solution 
 NaCl or HCl 
 Alcohol 
 የሊቦራቶሪ እቃወች የሚቀመጡበት ቦታ ተስማሚ የሆነ አከባቢዎች ውጫዊ ሁኔታዎች 

የተጠበቀ መሆን አሇበት 
 ዘሩ በሊቦራቶሪ ውስጥ ተገቢውን ጥራት እንዱያሳይ  ከተባይና ከበሽታ ነፃ የሆነ ሁኔታ 

መፇጠር አሇበት፡፡ 
 ሇዘር  ውጫዊ ባህሪ ዘር በአስፇሊጊና አጉሌቶ በሚያሳይ መሳሪያ መታየት አሇበት፡፡ 
 ሇቀሇም ባህሪ በቀን በሙለ ብርሀን ወይም በብርሀን ሇምሳላ   በ ‘Ultra violet’ ብርሀን 

መታዬት አሇበት፡፡ 
 ሇውስጣዊ የኬሚካሌ ባህሪ ዘሩ በተገቢው የኬሚካሌ መሞከሪያ መቆየት አሇበት፡፡ 

ተ/ የሥራ ናሙና (working sample) ከ 400 ያሊነሰ ዘር ከዋናው ናሙና ተከፌፌል 
100፣100 ሆኖ ሉሰራበት የሚችሌ በ ES 471 መሰረት 
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 ዘሩ 100 ያሊነሰ ሆኖ በ ‘Replication’ ይበቅሊሌ ዘሩ ሲወሰዴ በስብጥር ሁኖ በችግኝ 
ዯረጃ ሲዯርስ ሁለንም በዯንብ ማየት ያስፇሇጋሌ፡፡  

 ወይም ቀጭን ስር ወይም ላሊውን ህዋስ በመውሰዴ በኬሚካሌ መሞከር አሇበት፡፡ 
 በቂ ዘር ስንሌ ከ100 ያሊነሰ ዘር በቂ ነው፡፡ ነገር ግን ሀረጋማ (ቃጫ) ሰብልች ከሆኑ 

ቁጥሩ ሉቀንስ ይችሊሌ፡፡ 

3. የዘር የርጥበት መጠን መሇካት /determination of moisture content/ 
 የዘር ርጥበት መጠን ማሇት ዘሩ ከውስጡ ያሇው ርጥበት በተገቢው ቦታ ተቀምጦ 

ይህም የመጨረሻው ክብዯት ሇመጀመሪያው ክብዯት ተከፌል በመቶ ሲባዛ የሚገኘው 
ውጤት ነው፡፡ 

 የዘር ርጥበት ሇመሇካት የሚያስፇሌጉ መሳሪያዎች (Apparatus) የሚከተለት ናቸው  
 በዯንብ የተስተካከሇ  ማዴቀቂያ /መፌጫ/ 
 ቋሚ የሆነ ሙቀት 
 ዯረጃውን የጠበቀ ሚዛን 
 ማበጠሪያ (Sieves) 

 

 የአሰራር ቅዯም ተከተሌ (Procedures) 

 መመዘን (weighing) - ሲመዘን በግራም መጠን ሆኖ እስከ 3 decimal places 
 የሥራ ናሙና ዘር (Working sample) በሁሇት በተሇያዩ ቦታዎች እንዯ ውፌረታቸው 

ይሇያለ፤ማሇትም 
- < 8 cm diameter – 4-5 
- > 8 Cm diameter _ 10 
 የሥራ ናሙና ከመሇየቱ በፉት የተሠጠ ናሙና በዯንብ መዯባሇቅ አሇበት 

 ማዴቀቅ (Grinding) 
 ትሌሌቅ ዘሮች መዴቀቅ አሊባቸው ምናሌባት የቅባት እህሌ ከሆነና ሇማዴቀቅ የማይመች 

ካሌሆነ በስተቀር  
 የግዴ በማዴቀቅ ርጥበት መሇካት የሚያስፇሌጋቸው ሰብልች ማሽሊ፣ 

ስንዳ፣በቆል፣ጥራጥሬዎች…. ወዘተ የመሣሠለት ናቸው፤፤ 
 ማዴቀቅ የሚገባቸው ዘሮች በመጀመሪያ የሥራ ናሙና ከመወሰደ በፉት የተሰጠ ናሙና 

ሊይ ነው፡፡ 

 በማዴቀቅ ጊዜ የምንከተሇው  አሰራር እንዯሚከተሇው ነው 
 የብርዕ እህሌና የጥጥ ዘር በጣም መዴቀቅ አሇበት፡፡ ቢያንስ ከተፇጨው 50% 0.5 

ሚሜ ማበጠሪያ ማሇፌ አሇበት፡፡ 
 ሇጥራጥሬ ማዴቀቅ አስፇሊጊ ነው ቢያንስ 50% ከዯቀቀው 0.4 ሚሜ   ወንፉት ማሇፌ 

አሇበት፡፡ 

 ቅዴሚያ ዴርቀት (Pre- drying) 
 የማዴረቅ ዘዳ (method of drying) 

1. Low constant T0 /oven method/ 
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2. High constant T0 / oven method/ 
 

 Species which require low constant T0 /oven method/ 
 Allium spp 
 Bracica Spp. 
 Comelina satilia 
 Lapsicum Spp. 

 Species w/c require high constant T0 oven method 
 Cucumis spp. 
 Cucurbita spp. 
 Daucus spp. 
 Lycoperiscum esculentum 

 የውጤት አገሊሇፁ /Expression results/ 
 Constant T0 oven method 

 በሚከተሇው ፍርሙሊ መሰረት በ1.ዳ.ሲ በሚሌ በመጠጋጋት ይገሇፃሌ፡፡ 

M2-M3*100      the moisture content percentage by wt. to one decemial 

M2-M1 

Where, M1 = የመያዣ እቃው ክብዯት 

 M2 = የመያዣ እቃው ክብዯት ዘሩ ከመዴረቁ በፉት 

 M3 = የመያዣ እቃው ክብዯትና ዘሩ ከዯረቀ በኋሊ 

 የመጨረሻ መመዘኛ ነጥብ /Tolerance/ 

Table 4. Tolerance level for the d/c b/n two determinations of moisture content 
of tree & shrub seeds 

Class Seed size number of 
per seed/kg 

Initial 
moisture 
content 

Tolerance % 

Small seeds >500 <12 0.3 

Small seeds >500 >12 0.5 

 Large seeds < 500 < 12 0.4 

 Large seeds < 500 25-Dec 0.8 

 Large seeds < 500 >25 2.5 

 Test Result /የሙከራ ውጤት/ 
 የሙከራ ውጤት ሇርጥበት መጠን የሚገሇፀው ቢያንስ0.1% 
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 Certificate for tested seeds /የተሞከረ ዘር ስሇማረጋገጥ/ 
 የዘር ምስክር አሰጣጥ /seed analysis certified/ 
 የጥራት ማረጋገጫ ሰርቲፉኬት የሚሰጠው በተፇቀዯሇት የዘር ጥራት አረጋጋጭ አካሌ 

ነው፡፡ 
 Seed certificate orange or green certificate ISTA certificate መሰረት ከጥቅሌ 

ዘር ናሙና በመውሰዴ የምንጠቀምበት በምርመራ ጣቢያው ከተወሰዯ ማሇት ነው  
 የዘር ናሙና ሰማያዊ ሰርቲፉኬት (Seed sample certificate blue certificate) 

ከምርመራ ጣቢያ ባሇሙያው ውጭ ከተወሰዯ 
 ተጨማሪ ሰርቲፉኬት (duplicate certificate) 
 የዋናው ሰርቲፉኬት /ISTA Duplicate/ ተብል ይገሇፃሌ፡፡ 
 ጊዜያዊ ሰርቲፉኬት (provisional certificate) 
 ጊዜያዊ ሰርቲፉኬት የሚሰጠው ገና እንዲሊሇቀና ላሊ ሙከራ እንዯሚያስፇሌግ ተገሌፆ 

ይሰጣሌ፡፡ 
 የመጨረሻ መሇኪያ /tolerance/ 
 የሁሇት ሙከራዎች ሌዩነት በመመዘኛው በተገሇፀው መሰረት እንዯ ትክክሇኛ መረጃ 

ይወሰዲሌ፡፡ 
 ዝቅተኛ ውጤት /inferior result/ 
 የሁሇተኛው ሙከራ በማንኛውም መመዘኛ ከመጀመሪያው ያነሰ ከሆነ ዝቅተኛ ይባሊሌ፡፡ 
 ያሇቀሇት ሰርቲፉኬት የሚከተለትን ነጥቦች ይይዛሌ፡፡ 
 የሊብራቶሪው ስም---------- 
 ናሙና የወሰዯውና ያሸገው መ/ቤት------ 
 መሇያ ምሌክቱ እና የጥቅሌ ዘሩ ብዛት------- 
 በጥቅሌ ዘር ውስጥ የመያዣ ብዜት---------- 
 ሙናሙ የተወሰዯበት ቀን-------------- 
 ናሙናው ምርመራ ጣቢያ የዯረሰበት ቀን----------- 
 ሰርቲፉኬት የተሰጠበት ቀን----------- 
 የምርመራ ጣቢያው የመሇያ ቁጥር 
 የምርመራ ውጤት--------------------- 
 በመጨረሻም ከሊይ የተጠቀሙትን መመዘኛዎች በሙለ በባሇስሌጣኑ ባሇሙያ ተረጋግጦ 

ይፇርማሌ 
 Labeling & Marking Of Seed Containers ዯረጃ መስጠትና ምሌክት ማዴረግ - 

በዘር መያዣዎች ሊይ በመያዣ እቃ እንዲሇ ሇመመዯብና ምሌክት ሇማዴረግ 
መመዘኛዎችን አውጥቷሌ፣ እነዚህ መመዘኛዎችም (Requirements) 

 የዯረጃ ማውጫው  ወረቀት አራት ማዕዘን  መሆን አሇበት 
 ቀሇም /Color/ በባሇስሌጣኑ የተወሰነ መሆን አሇበት 

 የምሌክት ወረቀቱ ቀሇም እንዯሚከተሇው ነው 
 እናት ዘር + ቅዴመ መስራች ዘር - ነጭ ሆኖ ሮዝ  ዱያጎናሌ፡፡ 
 መስራች ዘር -- White 
 የተመሰከረሇት ዘር C1 Blue-- /ሰማያዊ/ 
 የተመሰከረሇት ዘር C2 እና ቀጣይ ትውሌድች ---- ቀይ 
 በአንዴ በኩሌ ምሌክት ሲዯረግበት ጥቁር ቀሇም በ3 ሴ.ሜ ስፊት ቢኖረው 
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 ዕቃዎች /material/ 
 

 ሇምሌክት የምንጠቀምባቸው ወረቀቶች /ዕቃዎች/ ጠንካራና በቀሊለ የማይበሊሹ መሆን 
አሇባቸው 
 

 ምሌክት በሚዯረግበት ጊዜ /Information on the label/ አስፇሊጊ መረጃዎች 
 የሚከተለት መረጃዎች ነጭ ሰማያዊ እና ቀይ ምሌክቱ ሊይ መፃፌ አሇባቸው 
 የባሇስሌጣኑ ስምና አዴራሻ------- 
 ዝርያ-------- 
 Cultivar------------ 
 መዯብ /ቅዴመ መስራች፣ መስራች፣ የተመሰከረሇት C1,እና C2 ወይም ላሊ ዯረጃ 
 መሇያ ቁጥር---------- 

 ላሊ መረጃ 
 ሇቅዴመ መስራች ይህ ማሇት የተመሰከረሇት ዘር ሆኖ እስከሚወጣ ዴረስ ያሇው 

የትውሌዴ ብዛት ነው፡፡ 
 ሇዱቃሊ ዘር የመስራች ዘር ምሌክት የወንዳ ዘር ሇማምረት ወይም ሇሴቴ ዘር 

ሇማምረት መሆኑ መሇየት አሇበት፡፡ 
 ሇተመሰከረሇት ዘር ምሌክቱ የዱቃሊ ዘሩን ስምና ዱቃሊ /Hybrid/ የሚሌ ምሌክት መያዝ 

አሇበት፡፡ 
 የሚፃፇው መሇያ ምሌክት በአግባቡ በሚነበብ መሌኩ መፃፌና ግሌፅ ሆኖ መታየት አሇበት 

 ቋንቋ አጠቃቀም /language/ 

 ሁለም መረጃ በአማርኛና በእንግሉዘኛ መፃፌ አሇበት፡፡ 

 

 

 



 


