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1. መግቢያ 

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት በዓሇም ሊይ ተዋቂ የአትክሌት ዓይነት ሲሆን ኮረቱ በቪታሚን፤ 

በፎስፎረስ ካሌሴምና ሃይሌ ሰጭ በተባለ ንጥረ ነገሮች የበሇፀገ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም 

የዯም ስር ባምቦዎችን የመሇጠጥ በህሪ ስሊሇው የዯም ግፊትና የሌብ ምት ችግርን ሰሇሚቀነስ 

መዴሃኒነት ካሊቸው እፅዋቶች ውስጥ ይመዯባሌ፡፡ የፈረንጅ ቀይ ሽንኩር በእርጥብነቱም ሆነ 

አዴርቆና ፈጭቶ በማስቀመጥ ሇምግብነት መጠቀም ይቻሊሌ፡፡ የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ዘርና 

ኮረቱ ሇሃገር ውስጥ ገበያ ሲውሌ ኮረቱና አበባው ዯግሞ ሇውጭ ገበያ ይውሊሌ፡፡ አበባው ወዯ 

አውሮፓ የሚሊክ ሲሆን ኮረቱ ዯግሞ ወዯ ጅቡቲ ገበያ ይሊካሌ፡፡ የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ወዯ 

አገራችን የገባው በቅርቡ ሲሆን ከመስኖ አውታሮች መስፋፋት ጋር ተያይዞ በአሁኑ ወቅት 

በከፍተኛ ፍጥነት እየተስፋፋ ያሇና ከፍተኛ ገቢ የሚያስገኝ ስብሌ ነው፡፡  

በማዕከሊዊ ስታቲስቲክ ባስሌጣን ዓመታዊ የግብርና ምርት ቅኝት ዘገባ መሰረት እ.ኤ.አ በ 

2012 በኢትዮጵያ ውስጥ 30,478 ሄክታር መሬት በፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት እንዯተሸፈነና 

3,281,574 ቶን ምርት እንዯተገኘ እንዱሁም አማካኝ ብሄራዊ ምርታማነት መጠኑም 108 

ኩንታሌ በሄክታር መሆኑም ተዘግቧሌ፡፡ በዘመናዊ አመራረት ዘዳ ግን  የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት 

ምርት እስከ 400 ኩንታሌ በሄክታር ሉዯርስ እንዯሚችሌ የምርምር ውጤቶች ያመሇክታለ፡፡ 

የአማራ ክሌሌ  ከ8000 ሄክታር በሊይ በሆነ መሬት ሊይ  የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት በማምረት 

የአገሪቱን 26 በመቶ ምርት ይሸፍናሌ፡፡ የፈረንጅ ቀይ  ሽንኩርት ከሃበሻ ሽንኩርት የበሇጠ 

ምርት የሚሰጥ ሲሆን በዘር መራባት በመቻለና ኮረቱን ሇማጎጓዝ የሚፈጀውን ወጭ በመቀነስና 

የሽንኩርት በሽታ ከቦታ ቦታ እንዲይዛመት በማስቻለ የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት በአገራችን በቀሊለ 

እንዱስፋፋ ካስቻለት ምክንያቶች ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ 

እንዯ ዓሇም የምግብና እርሻ ዴርጅት መረጃ መሰረት እንዯ እ.ኤ.አ በ2012 ዓ.ም የህንዴ ሀገር 

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት አማካይ ምርታማነት 170 ኩንታሌ በሄክታር ሲሆን የኢትዮጵያ ግን 

100 ኩንታሌ በሄክታር ብቻ ነበር፡፡  ሰብል የሚያስገኘውን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ከግምት 

ውስጥ በማስገባት በርካታ የምርምር ስራዎች ማሇትም የተሻሻለ ዝርያዎች፤ የአረባብ ዘዳ፤

የዘር መጠን፤ የአተካከሌ ስሌት፤ የተከሊ ወቅት፤ የማዲበሪያ ዓይነትና መጠን፤ የውሃ መጠንና 

ዴግግሞሽ፤ የዘር አመራረት ዘዳ፤ የተባይና በሽታ ቁጥጥር፤ የዴህረ ምርት አያያዝና 
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በመሳሰለት ዙሪያ በተሇያዩ የብሔራዊና የክሌሌ የምርምር ማዕከሊት ተሰርተው በሁለም 

የምርምር መስኮች ውጤቶች/ ቴክኖልጅዎች ተገኝተዋሌ፡፡ አምራቾች እነዚህን ቴክኖልጅዎች 

በአግባቡ ቢጠቀሙ አሁን ያሇውን የሰብልን ዝቅተኛ የምርትና ምርታማነት መጠን በቀሊለ 

ያሻሽሊሌ፡፡ ይሁን እንጅ እነዚህ በምርምር የተገኙ መረጃዎች በተበታተነ መሌኩ ከወጡ 

የምርምር ወረቀቶች ባሇፈ መሌኩ ሇተጠቃሚዎች በሚያመች መንገዴ ተዘጋጅቶ በብዛት 

ሲቀርብ አይታይም፡፡ ስሇዚህ ይህ የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት የአመራረት መመሪያ አምራቹን 

በምርምር ተፈትሸው ከወጡ የተሻሻለ የአመራረት ቴክኖልጅዎች ጋር በማስተዋወቅ  የሰብለን 

ምርታማነት እንዱያሳዴግ ሇማገዝ ታስቦ የተዘጋጀ ነው፡፡ በተጨማሪም አምራቹ ዋነኛ የምርት 

ማነቆ የሆኑትን በሽታዎችና ተባዩች በቀሊለ የሚሇይበትና የሚከሊከሌበት እንዱሁም በመከሊከለ 

ሂዯት የሚጠቀምባቸውን በህሊዊና ኬሚካሊዊ የሆኑ መከሊከያዎችን አመጣጠንና አረጫጨት 

ዘዳዎችን እንዱያውቅና እንዱጠቀም በማሰብ በመመሪያው እንዱካተቱ ተዯረጓሌ፡፡   

2. የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ተስማሚ የአየር ፀባይ  

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት በመጠኑም ቢሆን ጠንካራና ቀዝቃዛ የአየር ፀባይን የመቋቋም ችልታ 

አሇው፡፡ ሰብለን ሇማምረት ከባህር ወሇሌ በሊይ ከ700-2200 ሜትር ከፍታ በጣም ተስማሚ 

ተብል የሚታወቅ ሲሆን ከ2300 በሊይ በሆኑ ከፍተኛ ቦታዎች ሰብለ ሇመዴረስ ረጅም ጊዜ 

ይፈጅበታሌ፡፡ በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ከባህር ወሇሌ በሊይ ከ500-2400 ሜትር ከፍታ 

ባሊቸው አካባቢዎች መመረት እንዯሚችሌ ይታወቃሌ፡፡ ዝርያዎች የሚስማማቸው የአየር ፀባይ 

በተወሰነ ዯረጃ ሉሇያይ ስሇሚችሌ እንዯ አየሩ ፀባይ ተስማሚውን ዝርያ በመምረጥ ማምረት 

ይመከራሌ፡፡ ሇምሳላ የሙቀት መጠኑ ከ4-10 ዱግሪ ሴንቲግሬዴ በሆነና ከፍታው 2000 

ሜትር በሊይ በሆነ አካባቢ በሽታን መቋቋም  የሚችሇውንና ቀዴሞ የሚያብበውን ሬዴ ክሬዎሌ 

የተባሇውን ዝርያ ማምረት ይመከራሌ፡፡                                                                            

2.1. የሙቀት መጠን  

የተክለን እዴገትና ምርታማነት ከሚወስኑ ነገሮች ውስጥ ሙቀት አንደና ዋነኛው ነው፡፡ 

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ዘር በትንሹ 70 ፐርስንት የብቃሇት ዯረጃ ሇመዴረስ ከ 7.5 እስከ 30 

ዱግሪ ሴንቲገሬዴ ሙቀት ዯረጃ ሲፈሌግ በጥሩ ሁኔታ ሇመብቀሌ ግን 24 ዱግሪ ሴንቲገሬዴ 
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የሙቀት መጠን ይፈሌጋሌ፡፡ በዚህም መሰረት የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ዘር ሇመብቀሌ 2-35 

ዱግሪ ሴንቲገሬዴ ዝቅተኛና ከፍተኛ ሙቀት መጠን ይፈሌጋሌ፡፡ ዘሩ ከበቀሇ በኃሊ ሇማዯግ ከ8-

30 ዱግሪ ሴንቲገሬዴ የሆነ ዝቅተኛና ከፍተኛ የሙቀት መጠን ሲፈሌግ ጥራት ያሇውና ከፍተኛ 

ምርት ሇመስጠጠት ግን 12-24 ዱግሪ ሴንቲገሬዴ የሆነ የሙቀት መጠን ያስፈሌገዋሌ፡፡ በጣም 

ሞቃታማ በሆኑ አካባቢዎች ሲመረት የኮረቱ አንገት ሰፊ ወይም የሲጋራ ቅርዕ ያሇው ሲሆን 

ኮረቱ ከሁሇት የተከፈሇ ይሆናሌ፡፡ 

ሇኮረት ምርት በጣም ተስማሚ የሚሆነው የቀኑ ሙቀት መጠን ከ 20-26 የላሉቱ ዯግሞ 

ከ11-15 ዱግሪ ሴንቲግሬዴ ሲሆን ነው፡፡ ከዚህ በሊይ የሙቀት መጠን ባሊቸው አካባቢዎች 

ሲመረት በአጭር ጊዜ ውስጥ ማኮረት የሚችሌ ቢሆንም የሚመረተው ኮረት ግን በመጠኑ 

ትንሽና ስንጥቅ ይሆናሌ፡፡ በተቃራኒው ቀዝቃዛ በሆኑ አካባቢዎች ሲመረት የስብለ የመዴረሻ 

ጊዜ ይራዘማሌ፡፡ ሰብለ በመጀመሪያ የእዴገት ዯረጃው ቀዝቃዛ የአየር ፀባይ የሚፈሌግ ሲሆን 

በእዴገቱ መጨረሻ አካባቢ ኮረት ሇሇማኮረት፤ ሇመብሰሌ፤ሇመሰብሰብና ኮረቱን ሇማጠንከር 

ዯግሞ ሞቃታማ የአየር ፀባይ ይፈሌጋሌ፡፡ በአጠቃሊይ በጣም ቀዝቃዛና በጣም ሞቃታማ የሆኑ 

አካባቢዎች የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርትን ሇማምረት ተስማሚ አይዯለም፡፡ ከፍተኛ ሙቀት ሇኮረት 

መያዝና ቶል ሇመዴረስ አስተቃፅኦ ያሇው ቢሆንም የኮረቱ መጠን ትንንሽ፤ የተሰነጣጠቀና 

መንታ ከመሆኑም በሊይ ምርቱና ጥራቱም ይቀንሳሌ፡፡ በተቃራኒው የአየሩ ሙቀት ቀዝቃዛ 

ከሆነ ኮረት የማኮረቻውም ሆነ የመዴረሻ ጊዜውን እስከ ሦስት ሳምንት ከማዘግየቱም 

በተጨማሪ የሚገኘው ምርት ይቀንሳሌ፡፡ 

2.2.  ፎቶፔሬዴ/የብርሃን ጊዜ/ 

ፎቶፔሬዴ (የቀኑ የብርሃን ጊዜ) ማሇት በ 24 ሰዓት ውስጥ ተክለ ብርሃን የሚያገኝበት 

ሰዓታት ማሇት ነው፡፡ ይህም ማሇት ተክለ በቅጠልቹ ዘሇሊ ውስጥ የተጠራቀመው 

የካረቦሃይዯሬት ምግብ ወዯ ኮረት ማኮረቻው አካባቢ በመጓጓዝ እንዱያኮርትና ኮረቱ እንዱያዴግ 

ይረዯዋሌ፡፡ ኮረቱ እየበሰሇ ሲሄዴ ኮረቱን የሸፈኑት የሊይኛዎቹና አሮጌዎቹ የቅጠለ ክፍልች 

ይዯርቁና የኮረት ሽፋን ይሆናለ፡፡ ሰብለ እንዱያኮርት የሚያስፈሌገው የብርሃን ጊዜ እንዯ 

ዝርያዎች ዓይነት ከ12 እስከ 16 ሰዓታት የሚሇያይ ይሆናሌ፡፡ እያንዲንደ ዝርያ አንዴን አካባቢ 

የመሌመዴ ችልታው እንዯ አካባቢው የቀኑ የብርሃን ጊዜ ይሇያያሌ፡፡ በዚህም መሰረት 
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ዝርያዎች አጭር፣ ረጅምና መካከሇኛ የብርሃን ጊዜ የሚፈሌጉ በመባሌ ይመዯባለ፡፡ አጭር 

የብርሃን ጊዜ የሚፈሌጉ ዝርያዎች ሇማኮረት ከ11-12 ሰዓታት የሚፈሌጉ ሲሆኑ በምዴር ወገብ 

አካባቢ 300 ሰሜንና ዯቡብ  እዱመረቱ ይመከራሌ (ሥዕሌ 1 ይመሌከቱ)፡፡ በእነዚህ አካባቢዎች 

የቀኑ የብርሃን ጊዜ ወይም ርዝመት አመቱን ሙለ ወዯ 12 ሰዓታት የዯርሳሌ፡፡ በኢትዮጵያም 

አጭር የቀን የብርሃን ጊዜ የሚፈሇጉ ዝርያዎች ይመረታለ፡፡ 

 

                ምንጭ፡ ከሃይግሮቴክ 2010   
ስዕሌ   1 ቀይ የፈረንጅ ሽንኩረት ዝርያ ተስማሚ አካባቢዎች  

ኮረት ሇማኮረት መካከሇኛ የቀን ርዝመት 12- 14 ሰዓታት የሚፈሌጉ ዝርያዎች የሚመረቱት 

ከ30 እና 45 ዱገሪ ሊቲቲዩዴ ውስጥ ሲሆን ከ16 እና ከዚያ በሊይ ሰዓታት የሚፈሌጉ ዝርያዎች 

ዯግሞ ረጅም የቀን ብርሃን የሚፈሌጉ ሲሆን ሇመሌመዴ ወይም ኮረት ሇማኮረት ከ45 እስከ 60 

ዱግሪ ሊቲቲዩዴ አካባቢ ይመረታለ፡፡ ሇምሳላ አንዴ ዝርያ ከሚፈሌገው የቀን ብርሃን ጊዜ ባነሰ 

መሌኩ ቢገያኝ ተክለ ወዯ ማኮረት ከመሄዴ ይሌቅ የቅጠሌ እዴገት ብቻ እንዱኖረውና የአበባ 

ዘንግ በማውጣት አበባ ወዯ መስጠት ይሄዲሌ፡፡ በተቃራኒው ዯግሞ አንዴ ዝርያ ከሚፈሌገው 

የቀን የበርሃን ስዓታት በሊይ ካገኘ ከሚገባው ፍጥነት ቀዴሞ ያኮርታሌ፡፡ ኮረቶቹም ትንንሽና 

ምርቱም ዝቅተኛ ይሆናሌ፡፡ ሰሇዚህ ወዯ አገራችን የሚገቡ ዝርያዎች አጭር የቀን ብርሃን 

የሚፈሌጉ ዝርያዎች መሆን ይገባቸዋሌ፡፡ 
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2.3. የዝናብና  የአየር የእርጥበት መጠን 

ምንም እንኳ  የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት በሞቃታማው ወቅት በመስኖ ውሃ በመታገዝ የሚመረት 

ሰብሌ ቢሆንም በዝቅተኛና የቅጠሌ በሽታዎችን እዱከስት የሚያዯርገው የአየሩ የእርጥበት 

መጠን ዝቅተኛ በሆነባቸው አካባቢዎች በስምጥ ሸሇቆ (መስቃንና ቆሼ)፤ በሊይኛው አዋሽ (ቦላ) 

በዝናብ በመታገዝ ይመረታሌ፡፡ አሌፎ አሌፎም ከፍተኛ ኬሚካሌ በመጠቀም ቀይ የፈረንጅ 

ሽንኩርትን በክረምት ወቅቶች ማምረት ይቻሊሌ፡፡  

2.4. የአፈር ዓይነት 

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት በተሇያዩ የአፈር ዓይነቶች ሊይ መመረት የሚችሌ ቢሆንም ከፍተኛ 

ምርት የሚሰጠው ውሃ በማይ ጥርና በሚያንጣፍፍ አሸዋማና ልም አፈር እንዱሁም የአፈር 

ኮምጣጣነት (PH) ዯረጃው ከ6.0-6.8 የሆነ ይስማማዋሌ፡፡ ጥንቃቄ በተሞሊበት መንገዴ ውሃን 

በማጠጣትና በማንጣፈፍ የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርትን በሸካሊማ አፈር ሊይም ማምረት ይቻሊሌ፡፡ 

ውሃን በዯንብ በማያንጣፍፍ መሬት ሊይ ሲመረት ሥር አበስብሽ በሽታ ያጠቀዋሌ፡፡ ከፍተኛ 

ብስባሽ በበዛበት አፈር ሊይ  የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ሲመረት ተክለ ዯካማና በጣም ረጅም 

በመሆንና ሇመዴረስም ረጅም ጊዜ ይፈጅበታሌ፡፡  

3. የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት የእዴገት ዯረጃ 

ከላልች ሰብልች ጋር ሲነፃፀር የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ተክሌ ውስብስብ የሆነ የእዴገት ዯረጃ 

ያሇው ሲሆን (ሥዕሌ 2) የችግኝ ዕዴገት ዯረጃ፤ የቅጠሌ ዕዴገት ዯረጃና የኮረት ዕዴገት ዯረጃ 

በመባሌ በሦስት ዋና ዋና ክፍልች ይከፈሊሌ፡፡ የመጀመሪ የዕዴገት ዯረጃ ዘሩ ከተዘራ በኃሊ 

መብቀሌ የሚጀምርበት ጊዜ ነው (ሥዕሌ 2ሀ)፡፡ በብቅሇት ጊዜ የመጀመሪያ ሥር ወዯ መሬት 

ማዯግ ይጀምራሌ (ሥዕሌ 2ሇ)፡፡ የዘሩ ቅጠሌ መንጠቆ በመምሰሌ አፈሩን ፈንቅል የሚወጣበት  

ዯረጃ ዯግሞ መንጠቆ ወይም ከዘራ መሰሌ የዕዴገት ዯረጃ (ሥዕሌ 2ሐ) በመባሌ ይታወቃሌ፡፡  

የመጀመሪያ ቅጠሌ ወይም ባንዱራ መሰሌ የእዴገት ዯረጃ (ሥዕሌ 2መ)፤ የመጀመሪያ እውነተኛ 

ቅጠሌ ሲያወጣና የዘሩ ቅጠሌ (እውነተኛ ያሌሆነ ቅጠሌ) በመታጠፍ ሲጀምር ነው፡፡ የዘሩ 

ቅጠሌ (እውነተኛ ያሌሆነ ቅጠሌ) ሲወዴቅና (ሥዕሌ 2ሠ) ሁሇተኛን ሦስተኛ እውነተኛ ቅጠሌ 
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ሲያወጣ፡፡ አራተኛው እውነተኛ ቅጠሌ ሲወጣ የተክለ አንገት ይወፍራሌ (ሥዕሌ 2ረ) 

የመጀመሪያው እውነተኛ ቅጠሌ ይዯርቅና ይወዴቃሌ፡፡ 
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ስዕሌ 2 ቀይ የፈረንጅ ሽንኩርት የእዴገት ዯረጃ  

የመጀመሪያው እውነተኛ ቅጠሌ ሲዯርቅ ሁሇተኛው ቅጠሌ ከኮረቱ ይሇያይና ከወዯ ጫፉ ወዯ 

ቢጫነት ይቀየራሌ፡፡ በዚህ ጊዜም አምስተኛው፤ ስዴስተኛውና ሰባተኛው እውተኛ ቅጠልች 

ይወጣለ፡፡ የማኮረቻ ጊዜ የሚባሇው (ሥዕሌ 2ሠ) ዯግሞ ኮረቱ ማኮረት የሚጀምርበትና 

ሁሇተኛውና ሦስተኛው እውነትኛ ቅጠልች የሚጠወሌጉበት እንዱሁም ስምንት እስከ አስራ 

ሦስት የሚዯርሱ እውነተኛ ቅጠልች የሚወጡበትና ተክለ የመጨረሻ የእዴገት ዯረጃ 

የሚዯርስበት ጊዜ ነው፡፡ 

ኮረቱ በፍጥነት በሚያብጥበት ጊዜ (ሥዕሌ 2ሸ) ከአራት እስከ ስዴስተኛው የሚገኙት ቅጠልች 

መጠውሇግ ሲጀምሩ የሇጋ ቅጠልች ጫፍ ጫፎችም መዴረቅ ይጀምራለ፡፡ በዚህ የእዴገት ዯረጃ 

ጊዜም የተክለ ቅጠልች ወዯ መሬት መጉበጥና መታጠፍ ይጀምራለ፡፡ የቅጠልች ወዯ መሬት 

የሚወዴቁበት ወይም ኮረቱ አንገቱን የሚዘጋበት ጊዜ (ሥዕሌ 2ቀ) የኮረቱ አንገት ይቀጥንና 

ዘጋ ይባሊሌ፡፡ ቅጠልች በሚወዯቁበት ወይም የኮረቱ አንገት የሚቀጥንበት ጊዜ ኮረቱ 

የመጨራሻ የእዴገት ዯረጃ የሚዯርስበት ጊዜ ነው፡፡ የኮረቱ የመሰብሰቢያ ጊዜ (ሥዕሌ 2በ) 

የኮረቱ የሊይኛው ስስ ሽፋን ይዯርቅና ያሇውን ውሃ የሚያጠነፍፍበት እና ሁለም ቅጠልች 

የሚበስለበትና የሚዯርቁበት ጊዜ ነው፡፡   

4. ዝርያ 

በአገር አቀፍ ዯረጃ በተዯረገ ምርምር ሇሀገራችን ተስማሚ የሆኑ አዲማ ሬዴ፤ ቦምቤ ሬዴ፤ 

መሌካም፤ ምርምሩ በራውን፤ ናሲክ ሬዴ (ዯረሰሌኝ)፤ ናፊስ ሬዴና ሬዴ ክሮሌ የተባለ 

ዝርያዎች ተመርጠዋሌ (ሰንጠረዥ-1)፡፡ ከእነዚህ ዝርያዎች ውስጥ ቦምቤ ሬዴና አዲማ ሬዴ 

ቀ 
በ 
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በአማራ ክሌሌ እና በኢትዮጵያ ውስጥ በስፋት በመመረት ሊይ ይገኛለ፡፡ በአገራችን ውስጥ 

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ዘርን የሚያባዛና የሚያሰራጭ አካሌ ባሇመኖሩ አርሶ አዯሮችና 

አምራቾች በዘር እጥረት ሲቸገሩ ይስተዋሊሌ፡፡ ሆኖም ግን የቦምቤይ ሬዴና የአዲማ ሬዴ 

ዝርያዎች ዘር በአርሶ አዯሮችና በምርምር ማዕከሊት እየተመረቱና እየተሰራጩ ይገኛለ፡፡ 

በፎገራና በሸዋ ሮቢት አካባቢ ገበሬዎች በስፋት እየተጠቀሙበት ያሇው ዝርያ ቦምቤይ ሬዴ 

ሲሆን የተመረጠውም ከአዲማ ሬዴ ዝርያ ጋር ሲነጻጻር ቶል በመዴረሱ እንዯሆነ ከአምራች 

አርሶአዯሮች የተሰበሰቡ ማስረጃዎች ያስረዲለ፡፡ በአዳት ግብርና ምርምር ማዕከሌ በፎገራ 

የመስኖ ቦታበተዯረገ የፈረንጅ ቀይ ሽንኩረት የማሊመዴ ጥናት መሰረት ግን አዲማ ሬዴ 

ከላልች ዝርያዎች ከፍተኛ ምርት በመስጠቱና ከቦምቤ ሬዴ ጋር ሲነጻጻር ኮረቱ ጠንካራ፤ 

ትሌሌቅ፤ ዯማቅ ቀይ በመሆኑና ሳይበሊሽ የመቆየት ችልታዉ ከፍተኛ በመሆኑ ሇአካባቢው 

ተመርጧሌ፡፡ 
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ሰንጠረዠ 1 ቀይ የፈረንጅ ሽንኩርት ዠርዎችና ምርታማነት 

የዝርያ ስም ተስማሚ ከፍታ(ምትር 
ከባህር ወሇሌ በሊይ 

ሇመዴረስ 
የሚያስፈሌገው  

ቀን  

ዘር የመስጠት 
ችልታው 

የኮረት ቀሇም ምርታማነት (ኩ/ሌ) 
በሄክታር 

የተሇቀቀበት 
ዓ.ም 
(እ.ኤ.አ) 

መስራች 
ዘር 
ማዕከሌ 

በምርምር 
ማሳ 

በገበሬ 
ማሳ 

አዲማ ሬዴ 700-2000 110-130 ከፍተኛ ዯማቅ ቀይ 300-350 150-200 - መሌካሳ 

ቦምብ ሬዴ - 100-120 ከፍተኛ ዯብዛዛ ቀይ 300 - - መሌካሳ 

መሌካም 1100-1800 120-150 ከፍተኛ ቀይ 207 165 1997/98 መሌካሳ 

ናሲክ ሬዴ 500-1900 - - መካከሇኛ ቀይ 265 187 2004 መሌካሳ 

ናፊስ ሬዴ        መሌካሳ 

ምርምሩ ዋይት - - - ነጭ -  - መሌካሳ 

ምርምሩ 
ብራውን 

 120-130 ከፍተኛ ቡናማ 280-330 -  መሌካሳ 

ሬዴ ክሮይሌ  130-140 አስቸጋሪ ዯብዛዛ ቀይ 300 - 1997/98 መሌካሳ 
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5. የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት የማባዛት ዘዳ 

በቀጥታ ማሳ ሊይ በመዝራት፤ ችግኝ በማዛመት ወይም ቀዯም ብሇው የተመረቱ ትንንሽ 

ኮረቶችን በመትከሌ የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርትን ማራባት ይቻሊሌ፡፡   

5.1. ቀጥታ በመዝራት 

ይህ የአመራረት ዘዳ በሰፋፊ የእርሻ ሌማቶች የጉሌበት ሰራተኛ በብዛት በማይገኝበትና ውዴ 

በሆነበት አካባቢ ሉተገበር ይችሊሌ፡፡ በቀጥታ በመዝራት ዘዳ የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርትን ማምረት 

ችግኝን በመዯብ ሊይ በማፍሊትና በማዛመት ከማምረት ዘዳ ጋር ሲነፃፀር ከአንዴ እስከ ሁሇት 

ሳምንት ፈጥኖ በመዴረስ ጥቅም ሲኖረው ከፍተኛ ኬሚካሌ፤ ከፍተኛ ሆነ የማሳ ዝግጅት 

በመጠየቁ፤ ጨዋማ በሆነ መሬት ሊይ መመርት ባሇመቻለ፤ ከአራት እጥፍ በሊይ የሆነ ዘር 

በመጠየቁና ዘሩ ከበቀሇ በኃሊ ማሳሳት  በማስፈሇጉ ከጥቅሙ የበሇጠ ከፍተኛ የሆነ ጉዲት 

አሇው፡፡ 

5.2. ትናንሽ ኮረቶች 

በዚህ ዘዳ ዘሩ በመዯብ ሊይ በጣም ችፍግ ብል በአንዴ ካሬ ሜትር እስከ 2000 ችግኞች ወይም 

15 ግራም ዘር በአንዴ ካ.ሜ. ሊይ ይዘራሌ፡፡ ችግኙ ከ2-3 ወራት ወይም 2.5 ሳ.ሜ መጠን 

ያሇው ኮረት ሲይዙ በችግኝ መዯብ ሊይ ቆይተው ይሰበሰቡና እንዱዛመቱ ይዯረጋሌ፡፡ ይህ ዘዳ 

በመጥፎ የአየር ፀባይ አጭር ምርት ወቅት የመጠቀም፤ የመ ም፤ ቶል የመዴረስና ከፍተኛ 

ምርት የመስጠት ጠቀሜታ አሇው፡፡  
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ስዕሌ 3 ሇተከሊ ዝግጁ የሆኑ ትናንሽ ኮረቶች  

5.3. በችግኝ የማራባት ዘዳ  

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርትን በማዛመት የማራባት ዘዳ ዘርን ሇመቆጠብ፤ ጠንካራና ጤናማ 

ችግኞችን መርጦ የቅርብ ክትትሌ ማዴረግ የማስቻሌ ጠቀሜታ አሇው፡፡ በቀጥታ በተዘጋጀ ማሳ 

ሊይ በመዝራት የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርትን ሇማራባት መሬቱን በጣም በማሇስሇስ በጥንቃቄ 

መትከሌን የሚጠይቅ ነው፡፡ ይህ ዘዳ በኢትዮጵያ በሰፋፊ እርሻዎችና በአነስተኛ የፈረንጅ ቀይ 

ሽንኩርት አምራች ገበሬዎች ዘንዴ የተሇመዯ ተግባር ነው፡፡  

5.3.1. ችግኝ ዝግጅት  

በችግኝ ማፍያ መዯብ ሊይ ጥሩ የሆነ የዘር ብቅሇት ዯረጃ እንዱኖር መዯቡ ፍግና ዯቃቅ አሸዋ 

በመዯባሇቅ በጥሩ ሁኔታ መታረስ፤ መሇስሇስና መዘጋጀት ይኖርበታሌ፡፡ እንዯላልች ተከልች 

ሁለ ሇቀይ የፈረንጅ ሽንኩርት ሦስት ዓይነት መዯቦችን በማዘጋጅት ችግኞችን ማፍሊት 

ይቻሊሌ፡፡ እነዚህም በቂ ርጥበት ባሇበት አካባቢ ከመሬት በሊይ 15-20 ሳ.ሜ ከፍ ባሇና የክረምት 

ወቅት ውሃን ሇማንጣፈፍ የሚረዲ፤ እርጥበት አጠር በሆኑ አካባቢዎች ዯግሞ ከመሬት ወሇሌ 

በታች 15-20 ሳ.ሜ ዝቅ ያሇና ውሃን ሉቆጥብ የሚችሌ የመሬቱ አቀማመጥ የተስተካከሇና ጥሩ 

የማንጣፈፍ ችልታ ባሇው ቦታ ዯግሞ ከመሬቱ ወሇሌ ጋር እኩሌ የሆነ መዯብ ዓይነት ናቸው፡፡ 

መዯቡ ሲዘጋጅ የተሇያ እንክብካቤዎችን ሇማከናዎን ቀሊሌ ይሆን ዘንዴ እስከ 20 ሳ.ሜ ከፍታ፤ 

1 ሜትር ስፋትና ከ 5-10 ሜትር ርዝመት ሉኖረው ይገባሌ፡፡ መዯቡ ከተዘጋጀ በኃሊ በቀጭን 

እንጨት 2 ሳ.ሜ ጥሌቀት ያሇው መስመር በመዯቡ ርዝመት ተቃራኒ በየ10 ሳ.ሜ ሌዩነት 

የመዝሪያ መስመር በማስመር 10 ሜትር ስኩየር ሇሆነ መዯብ ዘሩ ከመዘራቱ በፊት 200  

ግራም ዲፕ ማዲበሪያና ዘሩ ከተዘራ ከ15 እስከ 20 ቀናት በኃሊ 100 ግራም ዩሪያ ማዲበሪያ   

መጨመር ያስፈሌጋሌ፡፡ ዘሮችን በስሱ ማፍሰስና አፈር በስሱ ማሇበስ፡፡ የተዘሩትን ዘሮች 

ከፀሐይ ብርሃን ሇመከሊከሌና የመዯቡን እርጥበት ሇመጠበቅ ዘሩ በሚገባ እስኪበቅሌ መዯቡን 

በሳር ማሌበስና ጧት ጧት እና ማታ ማታ ወንፊት ባሇው የውሃ ማጠጫ ጀርዱን ማጠጣት፡፡  

560 ሜትር ሰኩየር ስፋት የሆነ የሽንኩርት መዯብ አንዴ ሄክታር ማሳን ሇመትከሌ በቂ 

እንዯሆነ ይገመታሌ፡፡ የህን ያክሌ መዯብ የሽንኩርት ችግኝ ሇማዘጋጀት 90 ፕርሰንት ብቅሇት 

ዯረጃ ያሇው 3-4 ኪ.ግ ዘር ያሰፈሌጋሌ፡፡  
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5.3.2. የማሳ ዝግጅት 

እንዯ አካባቢው የአፈር ዓይነትና የአረም ሁኔታ ማሳን በዯረቅ ወቅት ዯጋግሞ ማረስና ማሇስሇስ 

ያስፈሌጋሌ፡፡ ማሳውን እንዯተዲፋትነቱ መጠን 5-10 ሜትር ስፋትና 10 ሜትር ርዝመት ባሇው 

ብልክ መከፋፈሌና በተዘጋጀው በልክ ስፋት ተቃራኒ ቦይና ሪጅ ማዘጋጀት ሇተከሊ ብቁ ማዴረግ 

ያስፈሌጋሌ፡፡ 

5.3.3. ችግኝ ማዛመት 

ውሃ የሚ ጥር መሬት ከሆነ ችግኙ እርከኑ አናት ወይም ጎን፤ ወሃ የማይ ጥር መሬት ከሆነ 

ዯግሞ ከእርከኑ ስር መትከሌ ይኖርበታሌ፡፡ ከ 3-4 እውነተኛ ቅጠሌ ያወጡና ከ12-15 ሳ.ሜ 

ቁመት ያሊቸው ችግኞች ወዯ ዋናው ማሳ ሇመዛመት ብቁ ሲሆኑ ከዚህ ዯረጃ ሇመዴረስም 

እንዯአካባቢው ሁኔታ ከ45-55 ቀናትን ይወስዲሌ፡፡ በዚህ ሁኔታ የተዛመተ ችግኝ ከተዛመተ ከ 

100-135 ቀናት በኃሊ ኮረቱ ሇመሰብሰብ ይዯርሳሌ፡፡ የአፈር ንጥረ ነገርና ውሃ ሽሚያ ሳይኖር 

ከፈተኛ ምርት ሇማግኘት የተመጣጠነ የሰብሌ ርቀተት ሉኖር ይገባሌ፡፡ ስሇዚህ ፈሩን ጨምሮ 

40 ሳ.ሜ ስፍት ባሇው ሪጅ ሊይ በሁሇት መስመሮች 20 ሳ.ሜ ርቀት እንዱኖረው ተዯርጎ 

ይወጡና ችግኞች በየ10ሳ.ሜ ርቀት ሊይ ይተከሊለ፡፡ ነገር ግን በአገራችን ከቅርብ ጊዜ ወዱህ 

የወጡ የምርምር ውጤቶች አንዯሚያሳት 10 ሳ.ሜ የተክሌ ርቀት መጠቀም የሚመረተው 

ምርት ትሌሌቅ መጠን ያሊቸው ኮረት በመሆናችው የተጠቃሚውን ፍሊጎት አሊሟለም፡፡ በፎገራ 

የሚገኙ የሽንኩርት አምራች አርሶ አዯሮች ከሊይ የተጠቀሰውን የርቀት ምክረ ሃሳብ 

አይጠቀሙም፡፡ ከመስመር መስመር እና ከተክሌ ተክሌ ያሇውን ርቀት ሇመሇካትም ምንም 

ዓይነት መሇኪያ አይጠቀሙም፡፡ በዚህ ሊይ የተዴረጉ የጥናት ውጤቶች እዯሚያሳዩት በተክሌ 

መካከሌ ያሇው ሰፊ ርቀት (10ሳ.ሜ) ከጠባብ ርቀት (5 ና 7.5 ሳ.ሜ) ጋር ሲነፃፀር 

የሚመረተው ኮረት ትሌሌቅ ከመሆኑም በተጨማሪ በቀሊለ የሚበሊሽ እንዯሆነ ተረጋግጧሌ፡፡  

አንዲንዴ የጥናት ውጤቶች ዯግሞ በሰፋፊ ርቀት የተተከለ ተክልች ትሌሌቅ ከመሆናቸው 

በተጨማሪ የሚመረተው ኮረት መንታና ከማኮረት ይሌቅ የአበባ ዘንግ ማውጣትና ማበብ 
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ይቀናቸዋሌ፡፡ በማሽን ሇሚያመርቱ ትሌሌቅ እርሻዎች ዯግሞ 125 ሳ.ሜ የቦይ፤ 30 ሳ.ሜ 

የመስመርና 5 ሳ.ሜ በተክሌ መካከሌ ርቀት መጠቀም የመከራሌ፡፡ 

5.3.4. የመትከያ ወቅት 

የሽንኩርት ሰብሌ በአብዛኛው የሚመረተው አስተማማኝ የመስኖ ውሃ ባሇበትና ሐምራዊ ጠባሳ 

(የፐርፕሌ ብልች) በሽታ በላሇበት ሲሆን የተባይና የበሽታ ቁጥጥር ከተዯረገ ዯግሞ በክረምት 

ወራት ማምረት ይቻሊሌ፡፡ በዝናብ ወቅት ማምረት ሲፈሇግ የማኮረቻውና የምርት መሰብሰቢያ 

ወቅት በዯረቁ ወራት እዱሆን ማመቻቸት ያስፈሌጋሌ፡፡ በመሌካሳ ግብርና ምርምር ማዕከሌ 

በተዯረገ የመትከያ ወቅት ጥናት እንዯሚያመሊክተው አዲማ ሬዴ የተባሇው ዝርያ በቀዝቃዛው 

ወራት ከሐምላ እስከ መስከረም ባለት ወራቶች ሲመረት ከፍተኛ ምርት ሲሰጥ በየካቲት፤ 

መጋቢት፤ ግንቦትና ሰኔ ወራት ሲመረት ግን ምርቱ ዝቅተኛ እንዯሆነ ተረጋግጧሌ፡፡ 

5.3.5. የዘር መጠን 

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ዘር መጠን እንዯምንከተሇው የአመራረት ወይም የአረባብ ዘዳ 

ይሇያያሌ፡፡ በችግኝ የማዛመት ዘዳ የመብቀሌ ችልታው ከ90-95 በመቶ የሆነ ከ3-4ኪ.ግ ዘር 

ሇአንዴ ሄክታር ሲያስፈሌግ በቀጥታ በተዘጋጀ ማሳ ሊይ ሇሚከናወን ዘር ከሊይ የተገጸውን 

ሦስት እጥፍ ማሇትም እስከ 12 ኪ.ግ ዘር ያስፈሌጋሌ፡፡ ስሇዚህ ከሚጠይቀው አነስተኛ የዘር 

መጠንና ጥሩ ጥሩ ችግኞችን መርጦ ከመትከሌ አንጻር በችግኝ የማዛመት ዘዳ በአገራችን 

ተመራጭ ዘዳ ሆኗሌ፡፡ 

5.3.6. ኩትካቶና አረም ቁጥጥር 

ኩትኳቶና አረም ቁጥጥር በሽንኩርት አምራች አርሶ አዯሮች ዘንዴ በተዯጋጋሚ ከሚከናወኑ 

የእንክብካቤ ሥራዎች ውስጥ አንደና ዋነኛው ነው፡፡ ኩትኳቶ አፈሩ ሌሌ እንዱሆንና በአፈር 

ውስጥ የአየር እንቅስቃሴ እንዯሌብ እንዱኖር ያዯርጋሌ፡፡ ሽንኩርት በተፈጥሮው ስሮቹ አጭር 

ከመሆናቸው የተነሳ አረምን መቋቋም ስሇማይችለ ችገኙ ከተዛመተ እስከ 60 ቀናት ባሇው ጊዜ 

ውስጥ ከ3 እስከ 4 ጊዜ መኮትኮት ይኖርበታሌ፡፡ የመጀመሪያው ኩትኳቶ ችግኙ ከተዛመተ 
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በ15ኛው ቀን፤ ሁሇተኛው ኩትኳቶ በ30ኛው ቀን፣ 3ተኛው  በ50ኛው ቀን፣ 4ኛው ዯግሞ 

እንዲስፈሊጊነቱ ታይቶ መኮትኮት ይኖርበታሌ፡፡ 

5.3.7. የውሃ ፋሇጎት  

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ተክሌ ሥር ወዯ አፈር ውስጥ ጠሌቆ የማይገባ ከመሆኑ አንፃር ቶል 

ቶል ውሃ ማጠጣት ይጠይቃሌ፡፡ የውሃ መጠንና ዴግግሞሽ እንዯ የአካባቢው የአየር ሁኔታ፤ 

ዝርያና የአፈር ሁኔታ የሚሇያይ ሲሆን ቢያነስ ከ5-7 ቀናት ውስጥ አንዴ ቀን ማጠጣት 

ያስፈሌጋሌ፡፡ በመካከሇኛው አዋሽ አካባቢ በተዯረገ ጥናት በአሸዋማ ቀመስ መሬት ሊይ 50 

ሚ.ሜ ውሃ ከ 3-6 ቀናት ሌዩነት በማጠጣት ከፍተኛ ምርት እንዯተገኘ ያመሊክታሌ፡፡ ከዚህ 

ሊይ ትኩረት ሉሰጠው የሚገባ ነገር የኮረቱን ጥራትና የመቆት ችልታ ሊይ ተፅዕኖ እዲይኖር 

ኮረቱ ከመሰብሰቡ   ከ15-25 ቀናት በፊት ውሃ መጠጣቱ መቆም አሇበት፡፡ በአዳት ግብርና 

ምርምር ማዕከሌ በቆጋና በርብ የመስኖ የሙከራ ጣቢያዎች በተዯረገ ጥናት መሰረት 17 ሚ.ሜ 

ውኃ በቡቃያነት፣ 25 ሚ.ሜ ውኃ በእዴገት ወቅት፣ 33 ሚ.ሜ ውኃ በመካከሇኛ እዴሜ እና 

18 ሚ.ሜ ውኃ ሰብለ ሉዯርስ አካባቢ በየ7 ቀናት ሌዩነት በቦይ ማጠጣት፡፡ ነገር ግን በአርሶ 

አዯር ዯረጃ ሇአጠቃቀም ያመች ዘንዴ ከ25-31 ሚ.ሜ ወይም 250-310 ሜትር ኪዩብ ውሃ 

ሇአንዴ ሄክታር በየ 7 ቀናት ሌዩነት እንዱሁም  በአማራጭነት የውሃ እጥረት ካሇ ከ18-20 

ሚ.ሜ ወይም 180-200 ሜትር ኪዩብ ውሃ ሇአንዴ ሄክታር በየ 4 ቀናት ሌዩነት በቦይ 

ማጠጣት ከፍተኛና አዋጭ ምርት እንዯሚሰጥ ተረጋግጧሌ፡፡  

5.3.8. የማዲበሪያ አጠቃቀም 

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት በአፈር ውስጥ ያሇውን ንጥረ ነገር በከፍተኛ ዯረጃ አሟጦ በመጠቀም 

የሚታወቅ ሰብሌ ነው፡፡ ምንም እንኳ የማዲበሪያ መጠን እንዯ አፈሩ ዓይነትና እንዯሚፈሇገው 

የምርት መጠን የሚሇያይ ቢሆንም የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት 200 ኪ.ግ ዲፕ ማዲበሪያ በተከሊ 

ወቅትና 100 ኪ.ግ ዩሪያ ማዲበሪያ በሁሇት ጊዜ ማሇትም በተከሊ ወቅትና ከአንዴ ወር ተኩሌ 

በኃሊ መጨመር እንዯሚስፈሌግ ጥናቶች ያመሇክታለ፡፡ በአዳት ግብርና ምርምር ማዕከሌ    

በርብ የመስኖ የሙከራ ጣቢያ በተዯረገ ጥናት መሰረት ተክለ ወዯ ማሳ በሚዛመትበት ወቅት  

100 ኪል ግራም  ዲፕ ሇሄክታር እና 285 ኪል ግራም ዩሪያ እንዱሁም በቆጋ የመስኖ 
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የሙከራ ጣቢያ በተዯረገ ጥናት ዯግሞ ተክለ ወዯ ማሳ በሚዛመትበት ወቅት  300 ኪል 

ግራም  ዲፕ ሇሄክታር እና 100 ኪል ግራም ዩሪያ ዯግሞ ከተዛመተ 45 ኛው ቀን በተክልች 

በሁሇቱም መስመር ከ2-3 ሣንቲ ሜትር ጠጋ አዴረጎ አፈሩን በማስመር መጨመርና መሌሶ 

ማዲበሪያውን በአፈር ማሸፈን ያስፈሌጋሌ፡፡ 

5.3.9. የአበባ ዘንግን ማስወገዴ 

የአበባ ዘንግ መውጣት በሽንኩርቱ የኮረት ምርትንና ጥራትን በከፍተኛ ዯረጃ ስሇሚቀንስው 

የአበባ ዘንጉ ወዱያውኑ እንዯወጣ እየተከታተለ በእጅ ማስወገዴ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

5.3.10. ምርት መሰብሰብ  

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት በተዛመተ አራት ወራት ውስጥ ምርት ሇመሰብሰብ ይዯርሳሌ፡፡ 

ወዱያውኑ ሇገበያ የሚቀርብ ከሆነ ትክክሇኛ የመሰብሰቢያ ጊዜ ተብል የሚታወቀው ከ25-50 

በመቶ የተክለ የሊይኛው ክፍሌ ወዯ መሬት ሲያዘነብሌ ወይም ሲወዴቅ ነው፡፡ ሇተሻሇ ገበያ 

ሲባሌ በመጋዝን የሚቆይ ከሆነ ግን መሰብሰብ ያሇበት ሙለ በሙለ አንገቱ ሲሰበር ነው፡፡ 

በሇጋነቱ የተሰበስበ የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ተክሌ ወፍራም አንገት ሰሇሚኖረው ኮረቱ የመቆየት 

ችልታው ዝቅተኛና ሇገበያ የማይውሌ ይሆናሌ፡፡ በጣም ዘግይቶ መሰብሰብ ዯግሞ የውሃ ይዘት 

መጠኑን የመቀነስና ሇበሽታና ተባይ የመጋሇጥ እንዱሁም በመጋዝን በሚቆይበት ጊዜ ኮረቱ 

የመብቀሌ አዯጋ ሉያጋጥም ይችሊሌ፡፡ 

6. የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ዴህረ-ምርት አያያዝ 

6.1. ከተሰበሰበ በኋሌ መዯረግ ያሇባቸዉ ስራዎች (postharvest treatments) 

ኮረት ማጠንከር (curring) 

ኮረቱ ከተሰበሰበ በኃሊ ማጠንከር በኮረቱ የውጭ ሽፋን አንገት ያሇውን አሊስፈሊጊ እርጥበት 

በማስወገዴ በሽታን ሇመከሊከሌና ጥራቱን ጠብቆ ሇማቆየት ይረዲሌ፡፡ በተጨማሪም ኮረቱ 

እንዲይጨማዯዴና ጥሩ ቀሇም እንዱኖረው ይረዲሌ፡፡ ይህን ሇማዴረግ ኮረቱ በሚሰበሰብበት 

ወቅት ቅጠልች ሙለ በሙለ ዯርቀው አንገቱ እሰኪዘጋ ዴረስ ማሳው ሊይ ከ3-5 ቀናት 
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በማቆየት በፀሃይ ማዴረቅና ኮረቱ እንዱጠነክር ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ በዚህ ጊዜም ጠንካራ የፀሐይ 

ብርሃንን ሇመከሊከሌ በራሱ ቅጠሌ መሽፈን ይመከራሌ፡፡ ላሊው የማጠንከሪ መንገዴ ዯግሞ 

አየርና የፀሐይ ብርሃን እንዯሌብ  በሚያስገባ ማቆያ መጋዝን ርብራብ ሊይ በስሱ ዘርሮ ሇ21 

ቀናት ያህሌ ማቆት ነው፡፡ ይህ ኮረቱን የማጠንከርና የሊይኛውን የተክለ ክፍሌ 2 ሳ.ሜ 

እስኪቀር ዴረስ መቁረጥ እስከ 15 በመቶ  የምርት መባከንን እንዯሚቀንስ የተሇያዩ ጥናቶች 

ያረጋግጣለ፡፡ ኮረቱ በትክክሌ መጠንከሩ የሚታወቀው አንገቱ ጥብቅ ብል ሲዘጋና የኮረቱ 

የውጭ ሽፋን ሲነኩት ዴምጽ ሲያሰማ ነው፡፡ ከጠነከረ በኃሊም ሥሩና ቅጠልቹ ተቆርጠውና 

ተመርጠው ወዯ መጋዝን ወይም ሇገበያ ይቀርባለ፡፡  

የቀይ ሽንኩርት ኮረት መጠንከሩን ማወቅ የሚቻሇው አንገቱ አካባቢ ጥብቅ በል ይዯርቃሌ፣

ዉጫዌ ቅርፌቱ በዯንብ ይዯርቃሌ እንዱሁም ከ3-5% ክብዯቱን ያጣሌ፡፡ ዯረቅና ነፍሻማ አየር 

ሁኔታ መኖር፣ የሙቀት መጠኑ 20 
oC አካባቢ  እንዱሁም አንጻራዊ የአየር እርጥበቱ ከ70 80% ቢሆ

ን የሚለት ኮርት ሇማጠናከር (curring) ሊይ መወሰዴ ያሇባቸዉ ጥንቃቄዎች ናቸው፡፡ 

ኮረት የማጠንከር (curring) ጠቀሜታዎች 

ጥሩ ቀሇም እንዱኖረዉ ያዯርጋሌ፣እርጥበት ከዉስጥ እንዱወጣ በማዴረግ (physiological 

loss) ይከሊከሊሌ፣ በክምችት ወቅት በቀሊለ እንዲይበሊሽ ያዯርጋሌ እንዱሁም አፈሩን በማራገፍ 

ሇአይን ማራኪ ያዯርገዋሌ፡፡ ኮረቱ ከጠነከረ በኋሊ ምርቱ በሚከተለት መስፈርት መሰረት መሇየት 

ይቻሊሌ፡፡ በመጠን፣ ቀሇም፣ ጣዕም፣የቆሰሇ (damage) ፣ በከፊሌ የበሰበሰ፣ በነፍሳቶች የተበሊ፣ 

በዯንብ የጠነከረ ወ.ዘ.ተ.  

6.2. የፈረንጅ ሽንኩርት ሳይበሊሽ ሇመካከሇኛ እና ረዥም ጊዜ እንዳት ማቆት 

ይቻሊሌ???  

የተሻሻለ ማከማቻ 

ከሊይ በተጠቀሰው መሌኩ የጠነከረ ኮረት አየር በቀሊለ ሉያስገባ በሚችሌ፤ ቀዝቃዛ የአየር ፀባይ 

ባሇው፤ ዝቅተኛ የአየር ርጥበት መጠንና ከበሽታና ተባይ ነፃ በሆነ መጋዝን ውስጥ ማስቀመጥ 

ተቃሚ ነው፡፡ የዚህ መጋዝን ቤት ዝቅተኛ ሙቀት ከ0-5፤ ከፍተኛው ከ25-30 ዱግሪ 
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ስንቲግሬዴ የአየሩ ርጥበት መጠን ዯግሞ ከ65-75 በመቶ ሉሆን ይገባሌ፡፡ መጋዝኑ በአካባቢው 

ከሚገኙ ቁሳቁሶች ማሇትም እንጨት፤ባሇወንፊት ሽቦና የጣሪያ ክዲን ሳር ሰርቶ ኮረቱን በስሱ 

በመዯርዯሪያ ሊይ በሶስት ንብርብሮሽ በማስቀመጥ ከ3-4 ወራት ያሇምንም ችግር መቆየት 

ይችሊሌ፡፡ የሚስራው መጋዝን አየር በቀሊለ እንዱያገኝ ወዯ ነፋስ አቅጣጫ ሉዯረግ ይገባሌ፡፡ 

  

ስዕሌ 4 የተጠናቀቀ የሽንኩርት ማከማቻ 

6.3. በተፈጥሮ ነፋስ የሚቀዘቅዝ ሽነኩርት ማከማቻ (naturale air ventelated 

storage structure) አሰራር ቅዯም ተከተሌ  

በመጀመሪያ ዯረጃ የግንባታ ቦታ መምረጥ ሲሆን በመረጣ ወቅት መመሌከት ያሇብን አስፈሊጊ  መስፈ

ርቶች  የሚከተለት ናቸው፡፡ 

1. ከአካባቢው ቦታ ዝቅተኛ ሙቀት ያሇው  

2. ነፋሻማ መሆን አሇበት 

የምግብና የዘር ሽንኩርት ማቆያው ዋና ዋና ክፍልች የሚከተለትን ያጠቃሌሊሌ፡፡  

1. መሰረት 

2. ግዴግዲ 

3. የአየር ማስገቢያና ማስወጫ መስኮቶች 

4. መዯርዯሪያ  

5. በር 
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6. ጣርያ 

መሰረት አሰራር 

ሇግንባታ ምቹ የሆነውን ቦታ 20 ሴንቲ ሜትር የሚሆን የሊይኛውን የአፈር ክፍሌ በመቆፈር 

አካባቢውን ማጽዲትና የተቆፈረውን አፈር ማስወገዴ ያስፈሌጋሌ፡፡ በመቀጠሌ ገመዴ፣ስኳዴራ 

ውሃሌክና ሜትር በመጠቀም 2 ሜትር በ 2 ሜትር ሆኖ በቀሊለ ሉቀየስ ይችሊሌ፡፡በተቀየሰው 

አራቱ ማዕዘኖች ሊይ ስፋቱ ከ25-30 ሴ.ሜ ጥሌቀቱ ከ60-70 ሴ.ሜ የሆኑ ሇጣርያ ተሸካሚ 

ቋሚዎች ማቆሚያ የሚሆኑ አራት ጉዴጓድች ቆፍሮ ማዘጋጀት፡፡ 

        

ስዕሌ 5 የሽንኩርት ማቆያ መጋዝን ቅየሳ 

ማከማቻወች ሲገነቡ የሬክታንግሌ ቅርጽ ከሚኖራቸዉ ይሌቅ የካሬ ቅርጽ እንዱኖራቸዉ 

ይፈሇጋሌ፡፡ ምክንያቱም ካሬ ቅርጽ ማከማቻ ሙቀትን በከፍተኛ ሁኔታ የመቀነስ ሀይሌ አሇዉ፡፡ 

የጣርያ ተሸካሚ ቋሚ እንጨቶች በአራቱም ማዕዘን ይተከለና አፈር በመመሇስና በመጠቅጠቅ 

በዯንብ እንዱጸኑ ወይም እንዱረጉ ማዴረግ (የጣርያ ተሸካሚ ቋሚ እንጨቶች መጠን 

ውፍረታቸው ከ15-20 ሴሜ ርዝመታቸው 4 ሜ ሆኖ ቀጥ ያለ ቢሆን ይመረጣለ) ፡፡ 

የግርግዲ አሰራር 

የማከማቻ ግዴግዲ የሚሰራው በጭቃ ብልኬት ሲሆን ርዝመቱ ከ3-3.3 ሜትር ሆኖ ሉሰራ 

ይችሊሌ፡፡ የጭቃ ብልኬት በቀሊለ ሉሰራ የሚችሌ ዝቅተኛ የሆነ ሙቀትና ቅዝቃዜን የማስተሊሇፍ 

አቅም ካሊቸው የግንባታ ግብአቶች መካከሌ አንደ ነው፤ ስሇሆነም ከፍተኛ ሙቀት ባሇበት 

አካባቢም ሆነ በጣም ዝቅተኛ ሙቀት ባሇበት አካባቢ ሇሰብሌ ማቆያ ግንባታ የጭቃ ብልኬት 

ስንጠቀም ሰብለ በጣም በማይዋዥቅ ተስማሚ የሙቀት መጠን እንዱቆይ ስሇሚያዯርግ ረዘም 

ሊሇ ጊዜ በዝቅተኛ ብክነት ሇማቆየት ያግዛሌ፡፡ 
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የጭቃ በልኬት አመራረት 

በዯንብ የቦካ ጭቃ ማዘጋጀት ማሇትም ከስዴስት እስከ አስር ቀን ሇሚሆን ጊዜ በዯንብ ጭዴ 

(የዲጉሳ ወይም የስንዳ ገሇባ መሆን ይችሊሌ ) በመጨመር ቢያንስ ሁሇት ጊዜ ተገሊብጦ የቦካ 

ጭቃ ማዘጋጀት፤ጭቃው በጣም ቀጭን ወይም ወፍራም መሆን የሇበትም፡፡የብልኬት ማምረቻ 

ሞሌዴ ማዘጋጀት (ስፋቱ 20 ሴሜ፣ ቁመቱ 20 ሴሜ ፣ ርዝመቱ 40 ሴሜ)  ሆኖ ከጣውሊ 

ይሰራሌ፤ሇመስራት እንዱመች እጀታ ይኖረዋሌ፡፡ 

 

ስዕሌ 6 የጭቃ ቡልኬት ማምረቻ ሞሌዴ 

1. ብልኬት ማምረቻ ሞሌደን ዯሌዲሊ መሬት ሊይ ካስቀመጡ በኋሊ የተዘጋጀውን የቦካ 

ጭቃ ሞሌደ ውስጥ በመክተት በዯንብ እንዱሞሊ ማዴረግና የሞሌደን እጀታ በመያዝ 

ብዴግ በማዴረግ ጭቃው የሞሌደን ቅርፅ ይዞ እንዱወጣ ማዴረግ ነዉ፡፡፡

በመቀጠሌ ብልኬቱ ከሞሌደ ከተሇያየ በኋሊ ሞሌደን በውሃ ማርጠብ ቀጥል የሚመረተው 

ብልኬት በቀሊለ ከሞሌደ ሇማሇያየት ያግዛሌ፤ ብልኬቱ ተመርቶ ከ10 -15 ቀን ፀሃይ 

ሊይ በማቆየት እንዱዯርቅ ማዴረግ ያስፈሌገሌ፡፡ የዯረቀውን ብልኬት ተጠቅመን ግንባታ 

ስናካሄዴ መመሌከት ያሇብን ነገሮች፡፡  

1. ብልኬትና ብልኬት ሇማገናኘት በዯንብ የቦካና ጭዴ የጠገበ ጭቃ መጠቀም ያስፈሌጋሌ 

2. ብልኬት መቁረጥ ሲያስፈሌግ መጋዝ ወይም መጥረቢያ ተጠቅሞ መቁረጥ ይቻሊሌ፡፡ 

3. በአንዴ ቀን ግንባታ ስናካሂዴ ወዯ ሊይ የምንዯረዴረዉ የብልኬት ብዛት ከስዴስት 

መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

4. ግንባታ ስናካሂዴ ሇበር፣ ሇአየር ማስገቢያና ማስወጫ መስኮቶች ክፍተት መተው 

ይኖርብናሌ፡፡ 
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5. ግንቡ ተገንብቶ ካበቃ በኋሊ ከ15 እስከ 20 ቀን እንዱዯርቅ ካዯረግን በኋሊ በዯንብ በቦካ 

ጭቃ የማቆያው የውስጡም የውጭውም ገጽታ መሇሰን ይኖርበታሌ። 

መስኮት አሰራር 

የአየር ማስገቢያ መስኮት 

ከማከማቻው አሌጋ በታች ከማቆያው መሰረት ከ10 እስከ 20 ሴንቲ ሜትር ከፍ ብል ከንፋስ 

መነሻ አቅጣጫ በኩሌ ሆኖ ይሰራሌ፤የማቆያ አየር ማስገቢያ መስኮት ስፋትና ብዛት እንዯ 

ማቆያው ስፋት ሉሇያይ ይችሊሌ ሇምስላ ሇ2ሜት በ 2ሜትር ሆኖ ሇሚሰራ ማቆያ የአየር 

ማስገቢያ መስኮቱ ብዛት ሁሇት ሆኖ መጠኑ ዯግሞ ስፋቱ 55 ሴንቲ ሜትር ቁመቱ 55 ሴንቲ 

ሜትር  ነዉ፡፡የማቆያዉ የአየር ማስወጫ መስኮት ከማቆያው በር በሊይ ከፍ ብል ወዯ ጣራ 

ተጠግቶ ከግንቡ መጨረሻ 50 ሴንቲ ሜትር ዝቅ ብል ይሰራሌ፤የአየር ማስወጫ መስኮት 

ከአየር ማስገቢያው መስኮት በተቃራኒ በኩሌ መሰራት ይኖርበታሌማሇትም የአየር ማስገቢያው 

መስኮት በስተ ሰሜን በኩሌ ከተሰራ የአየር ማስወጫው በስተዯቡብ በኩሌ ይሰራሌ ማሇት ነው፡

፡ይህ የሚጠቅመው የሚገባው ቀዝቃዛ አየር በማከማቻው ውስጥ ያሇውን  ተክሌ በዯንብ 

እንዱያገኘው ያግዛሌ፡፡ የአየር ማስወጫ መስኮት ዋነኛ ጥቅም ወዯ ማከማቻው  የገባው ቀዝቃዛና 

ርጥብ አየር ሰብለን አቀዝቅዞ በቀሊለ እንዱወጣና ላሊ ቀዝቃዛ አየር በአየር ማስገቢያዉ 

መስኮት  እንዱገባ ያዯርጋሌ፡፡ 

የማቆያ በር 

የማቆያ በር ተክለን ወዯ ማቆያው ሇማስገባት፣ ሇማውጣትና እዯዚሁም ሇቁጥጥር እንዱያመች 

ታስቦ የሚሰራ ነው፡፡የማቆያ በር በቀሊለ ከባህርዛፍ ጣውሊ ሲሰራ የበሩ መጠንም እንዯ 

አስፈሊጊነቱ የተሇያየ መጠን ኖሮት ሉሰራ ይችሊሌ፡፡2ሜት በ 2ሜትር ሆኖ ሇሚሰራ ማቆያ በር 

መጠን ስፋቱ 60 ሴንቲ ሜትር ቁመቱ 1.14 ሜትር ሆኖ ይሰራሌ፡፡ 
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ስዕሌ 7 የሽንኩርት ማከማቻ መጋዝን በር፤የአየር፣ማስገቢያና ማስዎጫ መስኮት አሰራር 

መዯርዯሪያ 

የማከማቻ አሌጋ ከባህር ዛፍ እንጨት ሉሰራ ይችሊሌ።የማከማቻ አሌጋ ስንሰራ ጉጥ የላሊቸው 

ቀጥ ያለ እንጨቶች እንዯዚሁም የተወሊገደና በዯንብ ያሌገቡ ሚስማሮችና ላልች እህለን 

ሉያቆስለ የሚችለ ነገሮች እንዲይኖሩ መጠንቀቅ ይኖርብናሌ። የማከማቻ አሌጋ ስንሰራ በስዕለ 

ሊይ እንዯሚታየው አዴርገን ከመሬት ከ80-90 ሴንቲ ሜትር ከፍ አዴርገን መስራት 

ይኖረብናሌ። 
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ስዕሌ 8 የሽንኩርት ማቆያ መጋዝን ረብራብ አሰራር 

የጣራ አሰራር 

የማቆያ ጣራ ስራ እንዯማንኛውም ሳር ቤት የጣራ ተሸካሚው ከተሰራ በኋሊ ሇቤት ክዲን 

የሚሆን ሳር በመጠቀም በቀሊለ መሰራት ይችሊሌ፡፡ጣራው ከሳር የሚሰራበት ዋነኛ ምክንያት 

የቤት ክዲን ሳር ዝቅተኛ የሆነ ሙቀትና ቅዝቃዜን የማስተሊሇፍ አቅም ካሊቸው የግንባታ 

ግብአቶች መካከሌ አንደ ስሇሆነ ነዉ፡፡ 

6.4. የማቀናበሪያ ቴከኖልጂዎችን (process technology) ጥቅም ሊይ ማዋሌ 

6.4.1. የቀይ ሽንኩርት ዴርቆሽ አዘገጃጀት 

የቀይ ሽንኩርት ዴርቆሽ ሇማዘጋጀት በዯንብ የዯረሰና ንጹህ ሽንኩርት ማዘጋጀት፤ሽንኩርቱን 

በሁሇቱም ጫፍ በኩሌ በቢሊ መቁረጥ፤የሽንኩርቱን የሊይኛውን ሽፋን መሊጥ፤ በስሱ በክብ 

ቅርጽ መክተፍ፣በስሱ ዘርግቶ አቧራና ቆሻሻ እንዲይነካው በፀሀይ ማዴረቅ፣በዯንብ ሁለም 

መዴረቁን ማረጋገጥ፣በዯንብ ሲዯርቅ በእጅ ጣት ሲጫኑት ይሰበራሌ፣ አየር በማያሰገባ ፕሊስቲክ 

ማሸግ፤ዯረቅ ቦታ ሊይ ማስቀመጥ እና እንዯአስፈሊጊነቱ መጠቀም ወይም ሇገበያ ማቅረብ፡፡ በዚህ 

መሌኩ የተዘጋጀና የታሸገ ሽንኩርት ሇረጅም ጊዜ ይቆያሌ፡፡ 
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የቀይ ሽንኩርት ዴርቆሽ ሇመጠቀም አስፈሊጊዉን የሽንኩርት ፍላክ መጠን ሇብ ባሇ ዉሀ እስከ 

10 ዯቂቃ መዘፍዘፍ ፤ከዚህ በኃሊ እንዯማነኛዉም ፍሬሽ ሽነኩርት መጠቀም የቻሊሌ፡፡ 

 
ስዕሌ 9 የቀይ ሽንኩርት ዴርቆሽ 

6.4.2. የቀይሽንኩርት ደቄት አዘገጃጀት 

በዯንብ የዯረሰና ንጹህ ሽንኩርት ማዘጋጀት፣ ሽንኩርቱን በሁሇቱም ጫፍ በኩሌ በቢሊ መቁረጥ፣ 

የሽንኩርቱን የሊይኛውን ሽፋን መሊጥ፣ በስሱ መክተፍ (slice) ፣ በንጹህ ማስጫ ዘረር አዴርጎ 

አቧራና ቆሻሻ እንዲይነካው በፀሀይ ማዴረቅ፣ በዯንብ መዴረቁን ማረጋገጥና በሌሙ መፍጨት ፣

አየር በማያሰገባ ፕሊስቲክ ማሸግ እንዱሁም በዯረቅና ነፋሻማ ቦታ ማስቀመጥ ወይም ሇገብያ 

ማቅረብ፡፡ በዚህ መሌኩ የተዘጋጀ ደቄት ሇረጅም ጊዜ ይቆያሌ፡፡ 

ጥሩ የሆነ የሽንኩርት ደቄት ተመሳሳይና ነጣ ያሇ ቀሇም አሇዉ፣የመጀመሪያውን ሽንኩርት ቃና 

የያዘ ነው፣ሇረጅም ጊዜ ይቆያሌ እና በጣም የጠራ ነጭ ቀሇም የከፍተኛ የደቄቱ 

የጥራት መሇኪያና ማረጋገጫ ነው፡፡ በመጨረሻ የሚገኘው የሽንኩርት ደቄት የውሃ መጠኑ ከ8  13 ፡፡ 
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ስዕሌ 10 የቀይ ሽንኩርት ደቄት 

 

7. የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ዘር አመራረት 

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ዘር ሇማምረት ሁሇት የተሇያዩ ወቅቶች ያስፈሌጋሌ፡፡ ኮረቱን 

ሇማምርት ሞቃታማ ወቅት የሚፈሌግ ሲሆን የአበባ ተሸካሚ ዘንግ ሇማውጣት ዯግሞ ቀዝቃዛ 

ወቅት ይፈሌጋሌ፡፡ የተክለ የአበባ ዘንግ የማውጣት ችልታ በዝርያ፤ ኮረቱ በመጋዝን ውስጥ 

የቆየበት ሁኔታና የሚመረትበት አካባቢ የሙቀት መጠን ይዎስነዋሌ፡፡  

7.1. የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ዘር ሇማምረት ተስማሚ ሁኔታ 

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ዘር ሇማምረት ከዝርያዎች ባህሪ በተጨማሪ የአካባቢው የአየር ንብረት 

ማሇትም ሙቀት፤ ዝናብ፤ የአፈር ሁኔታና አበባውን ሇማዲቀሌ የሚጠቅሙ ነፍሳቶች በብዛት 

መኖር ይወሰናሌ፡፡ 

7.1.1. የሙቀት መጠን  

ምንም እንኳን የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት እስከ 2000 ሜትር ዴረስ መብቀሌ ቢችሌም አብዛኛው 

ዝርያዎች በሚገባ የሚሇምደት 700-1800 በሆኑ አካባቢዎች ሇዘር ኮረት ምርት ተስማሚ 

የሆነው የቀኑ የሙቀት መጠኑ ከ 18 -24 ዱግሪ ሴንቲግሬዴ እና የላሉቱ ዯግሞ 10-12 ዱግሪ 

ሴንቲግሬዴ ሲሆን ነው፡፡  የአበባ ዘንግ ሇማውጣትና ሇማበብ ከ4 እስከ 8 ሳምንታት እና ከ8 

እስከ 12 ዱግሪ ሴንቲግሬዴ ዝቅተኛ የሙቀት መጠንና በቂ የአፈር ርጥበት ይፈሌጋሌ፡፡ 
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በተቃራኒው ዘር ሇመጥሇፍና ምርትን ሇመሰብሰብ ዯግሞ ሞቃታማና ዯረቅ የአየር ፀባይ 

ይፈሌጋሌ፡፡ በበሀገራችን በተዯረገ የምርምር ውጤት እንዯሚያመሇክተው እስከ 14 ኩንታሌ 

በሄክታር የሆነ ከፍተኛ የዘር ምርት የተገኘው እንዯ መሌካሳ ባለ ከ26-29 ዱግሪ ሴንቲግሬዴ 

ቀንና ከ 11-16 ዱግሪ ሴንቲግሬዴ የላሉት የሙቀት መጠን ባሊቸው አካባቢዎች ሲሆን ከ3-8 

ኩንታሌ በሄክታር የሆን ዝቅተኛ የዘር ምርት የተገኘው ዯግሞ እንዯ መሌካ ወረር ባለ የቀኑ 

ሙቀት መጠን ከ31-37 ዱግሪ ሴንቲግሬዴ የላሉቲ ዯግሞ ከ14-23 ዱግሪ ሴንቲግሬዴ በሆኑ 

አካባቢዎች ነው፡፡ ላሊው ትኩረት ሉሰጠው የሚገባ ጉዲይ ዯግሞ ዘር የመስጠት ችልታቸው 

ከዝርያ ዝርያ የሚሇያይ ሲሆን ሇምሳላ አዲማ ሬዴና ቦምቤይ ሬዴ የተባለ ዝርያዎች በጣም 

ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በላሇባቸው ቦታዎች ከፍተኛ የዘር ምርት መስጠት ሲችለ ሬዴ 

ክልየር የተባሇው ዝርያ ዯግሞ እንዯ መሌካሳ ባለ አካባቢዎች ዘር መስጠት አይችሌም፡፡ 

ስሇዚህ የሽንኩርት ዘርን ሇማምረት ቀዝቃዛ ወቅቶችን ማጥናትና መሇየት ተገቢ ነው፡፡ የፈረንጅ 

ቀይ ሽንኩርት ዘር በሁሇት መንገዴ ሉመረት ይችሊሌ፡፡ እነርሱም ከኮረት ዘር እና  ከዘር ዘር 

የሚባለ ዘዳዎች ናቸው፡፡ በአገራችን የተዯረጉ የጥናት ውጤቶች እንዯሚጠቁሙት ኮረቱ 

ቀዯም ብል ተመርቶ ከመስከረም እስከ ጥቅምት በለ ወራቶች ሲተከሌና ከጥር እስከ የካቲት 

ባለ ወራቶች ሲመረት ከፍተኛና ጥራት ያሇው የዘር ምረት እንዯተገኘ ተረጋገጧሌ፡፡  

7.1.2. የዝናብ መጠን 

በአበባ፤ በዘር ፍሬ መሙሊትና በመዴረሻ ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ዝናብና ዝቅተኛ ሙቀት በዯንብ 

ፍሬ እንዲይጠሌፍና ሇበሽታ መከሰት ከፍተኛ የሆነ አስተዋፅኦ አሇው፡፡ በአበባ ወቅት ጊዜ ጥሩ 

የሆነ የፀሃይ ብርሃን ሲኖር አበባውን ሇሚያዲቅለ ነፍሳት እንቅስቃሴ ተመራጭ ይሆናሌ፡፡ 

7.1.3. የአፈር ዓይነት 

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ዘርን ሇማምረት ቀሇሌ ያሇ ሇም የሆነና የአፈሩ ኮምጣጣነት ዯግሞ 6.0 

እስከ 6.8 ቢሆን ይመረጣሌ፡፡ 
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7.1.4. ማዲቀሌ 

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት በነፍሳት አማካኝነት ተሸጋሪ ተዲቃይ ሲሆን ጥናቶች እንዯሚያመሇክቱ 

የንብ ቀፎ በሽንኩርት ዘር ማባዣ ማሳ ውስጥ ማስቀመጥ ከፍተኛና ጥራት ያሇው የዘር ምርት 

እንዯሚገኝ ተረጋግጧሌ፡፡ 

8. የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት አመራረት ዘዳ 

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ዘር በሁሇት መንገዴ ማምረት ይቻሊሌ፡፡ እነርሱም ከዘር ዘር ማምረትና 

ከኮረት ዘር የማምረት ዘዳ በመባሌ ይታወቃለ፡፡ 

8.1. ከኮረት ዘር ማምረት 

በኢትዮጵያ ውስጥ ይህ ዘዳ በስፋት ጥቅም ሊይ እየዋሇ ያሇ ሲሆን የዘር ምርት ሇመስጠት 

ሁሇት ወቅት ይፈሌጋሌ፡፡ በዚህ ዘዳ በሞቃታማው የአየር ፀባይ የተመረቱ ጥራት ያሊቸውና 

በበሽታ ያሌተጠቁትን ኮረቶች ሇተወሰነ ጊዜ በ12 ዱግሪ ሴንቲገሬዴ የሙቀት መጠን ሇዚህ 

ዓሊማ በተዘጋጀ መጋዝን ውስጥ እስከሚያጎነቁሌ ከቆየ በኃሊ በቀዝቃዛው የአየር ፀባይ ወቅት 

ይተከሊለ፡፡ ዘር ሇማምረት በመጋዝን የሚቀመጠው ኮረት ሥሩ ሇምግብ እንዯሚውሇው ኮረት 

ባይቆረጥ የተሻሇ ይሆናሌ፡፡ የዘር ወቅትን ሇመወሰን የተካሄደ ጥናቶች እንዯሚያመሇክቱት 

ሇኮረት ምርት የሚሆነው ሽንኩርት ከየካቲት እስከ ሰኔ አካባቢ ይመረትና ከአንዴ እስከ ሁሇት 

ወራት በመጋዝን ውስጥ ከቆየ በኃሊ ከነሐሴ ወር መጨረሻ እስከ ጥቅምት ወር ባሇው ጊዜ 

ውስጥ ሇዘር ምርት ይተከሊሌ፡፡ አተካከለ 50 ሳንቲ ሜትር ባሊቸው መዯቦች ሊይ በሁሇት 

መስመሮች ሆኖ በመስመሮች መካከሌ 30 ሳንቲ ሜትር እና በተክልች መካከሌ ዯግሞ 20 

ሳንቲ ሜትር በሆነ ርቀት ይሆናሌ፡፡ በሚተከሌበት ጊዜ ኮረቶች በቀሊለ ይበቅለ ዘንዴ የኮረቱ 

ጫፍ ከሩብ እስከ ግማሽ ዴረስ ቢቆረጥ በአንዴ ኮረት ሊይ ብዙ ተክልችና የአበባ ዘንጎችን 

በመስጠት የዘር ምርት እንዱጨምር ከፍተኛ አስተዋፅኦ ያዯርጋሌ፡፡ ከተቻሇ ዯግሞ ኮረቱን 

ሪድሚሌ በተባሇው ኬሚካሌ 20 ግራም በ10 ሉትር ውሃ በመበጥበጥ መንከር ኮረቱ በበሽታ 

እንዲይበሰብስ ያግዛሌ፡፡ ከኮረት ዘር የማምረት ዘዳ ጠቀሜታው ጥራት ያሇውና ከፍተኛ ምርት 

የሚሰጡ ትሌሌቅ ራስ የሚወጡ ጥሩ ኮረቶችን መርጦ መትከሌ በማስቻለ ነው፡፡ በዚህ ዘዳ 

በአንዴ ተክሌ ሊይ እስከ 17 ራስ ማግኘት ስሇሚቻሌ ምርቱ ከፍተኛ ነው፡፡ ምርት ሇመስጠትም 
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ከ10-12 ወራት የሚወስዴ ሲሆን ይህም 4 ወር ኮረት ሇማምረት ከ5-6 ወራት ዘር ሇመስጠት 

ይወስዲሌ፡፡ 

8.2. ከዘር ዘር የማምረት ዘዳ 

በዚህ የሽንኩርት ዘር ማምረት ዘዳ ጥሩ ጥሩና በበሽታ የተጠቁትን ኮረቶችን መርጦ የመትከሌ 

እዴሌ ስሇማይኖር ብዙ ጊዜ አይመረጥም፡፡ ከኮረት ዘር የማምረት ዘዳ ጋር ሲነፃፀር በየሁሇት 

ዓመቱ በማፈራረቅ የመጠቀም ዕዴሌን ይሰጣሌ፡፡ በዚህ ዘዳ በመዯብ ሊይ የተዘጋጁ ችግኞችን 

ከጥቅምት እሰከ ህዲር ባለት ቀዝቃዛ ወራት ወዯ ማሳ በማዛመት በቀሊለ የዘር ዘንግ 

በማውጣት ዘር መስጠት ይችሊለ፡፡ በዚህም ምክንያት ከ7-8 ወራት ባሌበሇጠ ጊዜ ውስጥ ዘር 

መሰብሰብ ስሇሚቻሌ ከኮረት ዘር ማምረት ዘዳ ጋር ሲነፃፀር በአጭር ጊዜ ዘር ማምረት 

ይቻሊሌ፡፡ ላሊው ጠቀሜታው ዯግሞ በኮረት ማቆያ መጋዝን ውስጥ ሇረጅም ጊዜ መቆየት 

የማይችለ ዝርያዎችን ዘር ሇማምረት ያስችሊሌ፡፡ 

በዚህ ማኑዋሌ የተካተተው ዝርዝር የሽንኩርት ዘር ማምረት ዘዳ ከኮረት ዘር የማምረት ዘዳ 

መሆኑን አንባቢዎች ሌብ እንዱለ እንጠይቃሇን፡፡ 

9. ሇዘር የሚሆን የሽንኩርት ኮረት አመራረት 

9.1. የችግኝ ማፋያ ቦታ ዝግጅት 

ጥሩ የሆነ የችግኝ መዯብ ዝግጀትና ጥሩ የሆነ ችግኝ ሇማዘጋጀት የሚከተለትን ምክረ ሃሳቦች 

መከተሌ ጠቃሚ ነው፡፡ 

የችግኝ ማፍያ ቦታ መረጣ፡ የችግኝ ማፍያ ቦታ እንዯሌብ ውሃ የሚገኝበት፤ በብስባሽ የዲበረ፤ 

ሇሁሇት ዓመታት ያህሌ የሽንኩርት ተመሳሳይ ሰብሌ ያሇተመረተበት እንዱሆን ይመከራሌ፡፡  

የችግኝ መዯብ አዘገጃጀት፡ መሬቱ ውሃ የሚያንጣፍፍና ዯሌዲሊ መሆን አሇበት፡፡ መዯቡ 1 

ሜትር በ 5 ሜትር መሆን ይኖርበታሌ፡፡ የመዯቡ ዓይነት ከሊይ እንዯገሇፅና እንዯየ አካባቢው 

ሁኔታና አንዯ አፈሩ የውሃ መያዝ ችልታ ከመሬት ከፍ ያሇመዯብ፤ ከመሬቱ ጋር እኩሌ የሆነ 

ወይም ጎዴጉዲ መዯብ ሉሆን ይችሊሌ፡፡  
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 ዘሩን መኬሚካሌ ማሸት፡ ችግኙ በፈንገስ አማካኝነት በሚመጣ የችግኝ ሥር አበስብስ (ዲምፒግ 

ኦፍ) በተባሇው በሽታ እንዲይጠቃ ዘሩን በአፐሮንሰታር በሚገባ ኬሚካሌ ማሸት ያስፈሌጋሌ፡፡ 

የዘር መጠን፡ 3 እስከ 4 ኪ.ግ ሇ አንዴ ሄክታር ስላት መሰረት 80-100 ግራም ከ 90 በመቶ 

በሊይ ብቅሇት ዯረጃ ያሇው ዘር 1ሜትር በ 5 ሜትር ሇሆነ መዯብ በቂ ነው፡፡  

የአዘራር ርቀት፡ በ10 ሳ.ሜ ርቀት ከ 0.5 እስከ 1 ሳ.ሜ ጥሌቀት በተዘጋጀ መስመር ውስጥ 

ዘሩን ማፍሰስና በስሱ አፈር ማሌበስ፡፡ 

የማዲበሪያ  አጠቃቀም፡ ከእንሰሳት ፍግ በተጨማሪ ዘሩ ከመፋሰሱ በፊት 200 ግራም ዲፕና 

100 ግራም ዩሪያ ማዲበሪያ ከ15 ቀን በኋሊ 1 ሜትር በ 5 ሜትር  መዯብ መጨመር ተገቢ 

ነው፡፡  

ጉዝጓዝ ማሌበስ፡ ዘሩ በሚገባ ከፈስሰና በስሱ አፈር ከሇበሰ በኋሊ ከ3-5 ሳ.ሜ ውፍረት ያሇው 

ከዯረቅ ሳር የተዘጋጀ ጉዝጓዛ (ሥዕሌ 12) በሚገባ መዯቡን ማሌበስ ያስፈሌጋሌ፡፡ የችግኝ 

በሽታን ሉያሰከትሌ ስሇሚችሌ በዯንብ ያሌዯረቀ ሳርና ሰፋፊ ቅጠሌ ያሇቸውን የዛፍ 

ቅርንጫፎችን ሇጉዝጓዛነት መጠቀም አይመከርም፡፡ 

ጉዝጓዝ ማንሳት፡ ችግኙ ሙለ በሙለ ከበቀሇ በኋሊ በቀዝቃዛ ሰዓት በጧት ወይም ከሰዓት 

በኋሊ ጉዝጓዙ መነሳት ይኖርበታሌ፡፡ 

         

ስዕሌ 11 ትትክክነኛ ያሌሆነ ጉዝጓዝ                ስዕሌ 12 ትክክሇኛ የሆነ ጉዝጓዝ  
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ውሃ አጠጣጥ፡ ዘሩ ከተዘራበት ጊዜ አንስቶ እስከ ሁሇት ሳምንት ዴረስ መዯቡ ጧት ጧት 

ወይም ማታ ማታ ወንፊት ባሇው የውሃ ማጠጫ ጀርዱን በሚገባ በማርከፍከፍ ማጠጣት 

ያስፈሌጋሌ፡፡ ከተቻሇ ይህ ዴርጊት ችግኙ እስኪዛመት ዴረስ ቢቀጥሌ ይመከራሌ፡፡ ካሇሆነ ግን 

ጥንቃቄ በተሞሊበት መንገዴ በመስመሮች መካከሌ መጠነኛ ውሃ በመሌቀቅ ማጠጣት ይቻሊሌ፡፡  

በሽታና ተባይ ቁጥጥር፡ የሳር ጉዝጓዙ ከተነሳ ከ3-4 ቀናት በኋሊ ሪድሚሌ የተባሇውን ኬሚካሌ 

መርጨት መዯብ ሊይ የሚከሰቱ በሽታዎችን በቀሊለ መቆጣጠር ያስችሊሌ፡፡ የርጭት ዴግግሞሹ 

እንዯ በሽታው ስርጭት የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ 

10. ችግኝ ሇማዛመት መዯረግ ያሇበት ቅዴመ ሁኔታ 

ችግኝ ከመዯብ ወዯ ዋናው ማሳ ከመዛመቱ በፊት ከዚህ በታች ያለትኘን ዝግጅችንና ቅዴመ 

ሁኔታዎችን ማከናዎን ያስፈሌጋሌ፡፡ 

የችግኝ ዕዴሜና ዯረጃ፡ ሇመሌመዴ ብልም ከፍተኛ ምርት ሇማግኘት የችግኙ ትክክሇኛ 

የመዛመቻ ዕዴሜና ዯረጃ ከፍተኛ አስተዋፅኦ አሇው፡፡ ዘሩ ከተዘራ ከ45 እስከ 55 ቀናት በኋሊ 

ወይም 3 እስከ 4 እውነተኛ ቅጠሌ ሲያወጣ ችግኙ ወዯ ዋናው ማሳ መዛመት ይኖርበታሌ፡፡ 

ችግኙ ሳይዛመት ከ60 ቀናት በሊይ በመዯብ ሊይ ከቆየ ማኮረት ስሇሚጀምር በሚዛመትበት 

ወቅት ስሇሚያፍረ የሚመረተው የኮረት መጠን ትንንሽ ይሆንና የምርት ይቀንሳሌ፡፡ 

 

5-10 ሜትር 

120 ሳ.ሜ 

10 ሳ.ሜ 
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ስዕሌ 13 ጥራት ያሇው፤ ከበሽታ የፀዲና ሇመዛመት የዯረሰ ችግኝ እና የችግኝ መዯብ ርዝመትና ስፋት እንዱሁም 
መዯብ ርቀት  

መዯብን ማርጠብ፡ ችግኝ ከመዯቡ ሊይ ከመነቀለ በፊት የሥር መበጣጠስና ጉዲት እንዲይዯርስ 

ውሃ ሳይበዛ መጠጣት አሇበት፡፡ 

ችግኝ መጎንዯሌ፡ በትክክሇኛ ዕዴሜ ሊይ ሇተከሊ የተዘጋጅ ችግኝ ሥሮችም ሆነ ቅጠልችን 

መጎንዯሌ የምርት መቀነስ ያስከትሊሌ፡፡   

የተከሊ መዯብ ዝግጅት፡ የተከሊ መዯቡ ፈሩንና መዯቡን ጨምሮ በ 40 ሳ.ሜ ሌዩነት ከ10 

ሜትር በሌበሇጠ ርዝመት በሚገባ መውጣት ይኖርበታሌ፡፡ 

              

ስዕሌ 14 ሇተከሊ የተዘጋጀ ማሳ 

የተከሊ ጊዜ የመስኖ ውሃ፡ የተከሊው ሂዯት እንዱቀሌና እንዱፋጠን የተዘጋጀው ፈር በበቂ ሁኔታ 

በውሃ መሞሊት አሇበት፡፡  

የተከሊ ርቀት፡ የተከሊ ርቀት እንዯ አካባቢውና ዝርያ የሚሇያይ ሲሆን በአገራችተን በስፋት 

ሇሚመረቱት ቦምቤይ ሬዴ ሇተባሇው ዝርያዎች ከተክሌ ተክሌ 5 ሳ.ሜ ሇአዲማ ሬዴ 6-8 ሳ.ሜ 

ከመስመር መስመር በመዯቡ ሊይ 20 ሳ.ሜ መጠቀም ከፍተኛና ጥራት ያሇው ዘር ሇማምርት 

የሚውሌ ኮረት መምረት እንዯሚቻሌ ተረጋግጧሌ፡፡ 

ማዲበሪያ፡ የማዲበሪያ መጠን እንዯ አፈሩ ሁኔታ የሚወሰን ቢሆንም 200 ኪ.ግ ዲፕ በሄክታር 

በተከሊ ወቅትና 100 ኪ.ግ ዩሪያ በሄክታር ግማሹን በተከሊ ወቅትና ቀሪውን ዯግሞ ችግኙ 

10ሜትር 

40ሳ.ሜ 
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ከተዛመተ ከ30-45 ቀናት በኋሊ መጠቀም ከፍተኛና ጥራት ያሇው ኮረት ማግኘት እንዯሚቻሌ 

ተረጋግጧሌ፡፡ 

11. ከተከሊ በኋሊ መዯረግ ያሇበት እንክብካቤ 

ከፍተኛና ጥራት ያሇው ዘር ሇማምርት የሚውሌ ኮረት ሇማምረት ከዚህ በታች የተዘረዘሩት 

ከተከሊ በኋሊ የሚዯረጉ የሰብሌ እንክብካቤዎችን በሚገባ መፈፀም ያስፈሌጋሌ፡፡ 

 መስኖ፡ የመስኖ ውሃ መጠንና ዴግግሞሽ እንዯአፈሩ ዓይነት፣ የአየር ፀባይና የተከለ እዴገት 

ዯረጃ የሚወሰን ሲሆን በተተከሇበት ቀን ቀሇሌ ያሇ የመስኖ ውሃ ያስፈሌጋሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ 

ሇአንዴ ወር ያክሌ ከ 4 እስከ 5 ቀን ሌዩነት ማጠጣት በጥሩ ሁኔታ እንዱሇምዴ ያዯርጋሌ፡፡ 

ሰብለ እስኪበስሌ ዴረስ ዯግሞ ከ 5 እስከ 7 ቀን ሌዩነት የመስኖ ውሃ መስጠት ያስፈሌጋሌ፡፡ 

 ኩትኳቶና አረም ቁጥጥር 

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት አረምን የመቋቋም ችልታው ዝቅተኛ ስሇሆነ በተሇይ ከተዛመተ እስከ 

60 ኛው ቀን ባለት ጊዚያት ውስጥ መሳው ከማንኛውም የአረም ዓይነቶች ነፃ መሆን አሇበት፡፡   

የመጀመሪያው ኩትኮቶ ችግኙ ከተዛመተ 21 እስከ 30 ባለት ቀናት ውስጥ፤ ሁሇተኛው 

ኩትኩቶ በ 45 እስከ 55 ቀንና ውስጥ 3ተኛው ዯግሞ እንዯአስፈሊጊነቱ መኮትኮት ይኖርበታሌ፡፡ 

    

ስዕሌ  15 ከአረም ከበሽታ የፀዲ የሽንኩርት ማሳ 

ሇዘር ምርት ሚውሌ ኮረት አሰባሰብ፣ መምረጥና ማከማቸት (ማቆየት) 

ሇዘር ምርት የሚውሌ ኮረት ሇመሰብሰብና ሇማቆየት መዯረግ ያሇባቸው ቅዯመ ሁኔታዎች፡ 
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ትክክሇኛ የመሰብሰቢያ ጊዜ፡ ሰብለ 50 ፕርሰንትና ከዚያ በሊይ አንገቱን ሲዯፋና ሲወዴቅ ኮረቱ 

በጥንቃቄ መሰብሰብ ይኖርበታሌ፡፡  

ኮረት መሰብሰብና ማጠንፈፍ፡ ኮረቱ ሇዘር ምርት እስኪተከሌ ዴረስ በመጋዝን ውስጥ ሲቆይ 

በቶል እንዲይበስብስና እዲይበሊሽና  አንገቱ በዯንብ እንዱዘጋ የኮረቱ የሊይኛው ሽፋን እስኪዯርቅ 

ዴረስ መጠንፈፍ ይኖርበታሌ፡፡ ኮረት የማጠንፈፉ ተግባር ግቡን ይመታ ዘንዴ ሇመሰብሰብ 

ሁሇት ሳምንታት ሲቀር የመስኖ ውሃ ማቋረጥ፤ ኮረቱና የተክለ የሊይኛው ከፍሌ ሳይሇያይ 

ይሰበሰብና ከ3 እስከ 4 ቀናት ጥሊ ስር በመቆሇሌ ማቆየትና አንገቱን ከኮረቱ 2 ሳ.ሜ ያህሌ ከፍ 

እዴርጎ መቁረጥ ያስፈሌጋሌ (ሥዕሌ 16)፡፡  

 

ስዕሌ 16፡  በዯንብ የዯረቀና አንገቱን የዘጋ ኮረት 

ሇዘር የሚሆን ኮረት መምረጥና መከማቸት፡ በመረጣ ጊዜ ማምረት የተፈሇገውን ትክክሇኛ 

ዝርያ የኮረት ቀሇምና ቅርፅ መሇየት አስፈሊጊ ነው፡፡ መካከሇኛ መጠን (4 እስከ 5 ሳ.ሜ 

ዱያሜትር) ያሊቸውን ኮረቶች በመምረጥ በማቆያ መጋዝን ውስጥ በስሱ በመዯርዯር እስከተከሊ 

ወቅት ዴረስ ከ1 እስከ 2 ወር ያህሌ ሳይበሊሽ ማቆየት ይቻሊሌ፡፡ 

12.  ከኮረት ዘር ማምረት 

ከየካቲት እስከ ሰኔ ባሇው ጊዜ ውስጥ የተመረተው ኮረት ከ1 እስከ 2 ወር በመጋዝን ውስጥ 

ከቆየ በኋሊ ከነሃሴ መጨረሻ ጀምሮ እስከ ጥቀምት በለት ወራት ውስጥ ሇዘር ምርት 

2ሳ.ሜ 
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የሚተከሌ ሲሆን ምርታማነትና የዘር ጥራት ሇመጠበቅ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን የዘር 

አመራረት ቴክኒኮች መከተሌ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

የኮረት መጠን 

ሇዘር ምርት የሚመረጠው የኮረት መጠን ሇሚመረተው የዘር መጠንና ጥራት የራሱ የሆነ 

አስተዋፅኦ አሇው፡፡ የምርምር ውጤቶች እንዯሚያረጋግጡት እስከ 13.45 ኩንታሌ በሄክታር 

ዴረስ ከፍተኛ የሆነ የዘር ምርት የሚገኘው ከ 80-90 ኩንታሌ በሄክታር እና ከ 65 - 80 

ግራም መጠን ያሊቸው ኮረቶች  ሇዘር ምርት ሲውለ ነው፡፡ 

የመትከያ ወቅት  

በአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ከመስከረም እስከ ጥቅምት  ባለት ወራቶች ውስጥ የፈረንጅ ቀይ 

ሽንኩርት ተክሌ በሚገባ አበባ አብቦ ምርት ሇመስጠት የሚፈሌገውን የሙቀትና የቅዝቃዜ 

መጠን ስሇሚያገኝ በእነዚህ ወራቶች ውሰጥ ኮረቱ ተተክል ከታህሳስ እስከ የካቲት ባለት 

ወራት ውሰጥ ሲሰበስብ ከፍተኛና ጥራት ያሇው የዘር ምርት ማምረት እንዯሚቻሌ ተረጋግጣሌ፡

፡ ምንም እንኳን በከፍተኛ ዯረጃ የምርት መጠን ቅነሳ የሚከስት ቢሆንም ከህዲር እስከ ታህሳስ  

ባለት ወራቶች ውሰጥ  መትከሌ እንዯሚቻሌም ይታወቃሌ፡፡ 

በዝርያዎች መካከሌ መተው ያሇበት ርቀት 

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ተሻጋሪ ተዲቃይ ተክሌ ስሇሆነ ሁሇት የተሇያዩ ዝርያዎች በአንዴ 

አካባቢ የሚመረቱ ከሆነ በነፍሳት አማካኝነት እንዲይዲቀሌና የዝርያዎች ባህሪ እንዲይቀየር 

ከ500- 1000 ሜትር ዴረስ መራራቅ ይኖርበታሌ፡፡ 

ማሳ ዝግጅት 

ማሳው እስከ ሦስት ጊዜ ተዯጋግሞ መታረስ አሇበት፡፡ ከተከሊ ቀን ቀዯም ብል የመትከያ 

መዯቡንና የውሃ መሄጃ ፈሩን ጨምሮ በየ 50 ሳ.ሜ ሌዩነት በሚገባ መዘጋጀት ይኖርበታሌ፡፡ 

ተከሊና የተከሊ ርቀት 
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እንዯ አስፈሊጊነቱ በአንዴ መዯብ አንዴ መስመር ወይም ሁሇት መስመር ሉተከሌ ይችሊሌ፡፡ 

በአንዴ መዯብ ሊይ ሁሇት መስመር የምንተክሌ ከሆነ በመስመሮች መካከሌ 30 ሳ.ሜ እና 

በተክልች መካከሌ 20 ሳ.ሜ መጠቀም ከፍተኛ ምርት እንዯሚገኝ ይታዎቃሌ፡፡ የምርት ቅነሳ 

የሚያስከትሌ ቢሆንም የአረም፤ የኬሚካሌ ርጭታና መሳሰለትን ተግባራት በቀሊለ ሇመፈፀም 

ያመች ዘንዴ አንዲንዴ ዘር አምራቾች አርሶ አዯሮች በአንዴ መዯብ አንዴ መስመር ብቻ 

የሚተክለበት ጊዜ አሇ፡፡ 

የማዲበሪያ አጠቃቀም 

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ዘር ሇማምረት የማዲበሪያ መጠንና አጠቃቀም ሊይ ጥንቃቄ የሚሰጠው 

ጉዲይ ሲሆን የአካባቢው አፈር ሇምነቱ የተሟጠጠ ከሆነ 200 እስከ 250 ኪ.ግ ዲፕ በተከሊ ጊዜ 

እና 100 እስከ 150 ኪ.ግ ዩሪያ በሄክታር ግማሹን በተከሊ ጊዜና ቀሪው ግማሹ ዯግሞ ከ 15 

ቀናት በኋሊ መጠቀም ከፍተኛ ምርት እንዯሚሰጥ ተረጋግጧሌ፡፡ 

የመስኖ ውሃ 

የሽንኩርት ኮረት ከተተከሇ ከሦስት ቀናት በኋሊ ውሃ ማጠጣት ብቅሇቱ እንዱፋጠን ያዯርጋሌ፡፡ 

ተክለ ሙለ በሙለ እስኪያብብ ዴረስ በየ 7 ቀናት ሌዩነት፣ ከአበባ በኋሊ በየ 10 ቀናት 

ሌዩነት እና እንዯ አፈሩ ዓይነት ዘር እስኪሰበሰብ ዴረስ ከ10 እስከ 15 ቀናት ሌዩነት የመስኖ 

ውሃ ማጠጣት ተገቢ ነው፡፡ እዚህ ሊይ ጥንቃቄ ሉዯረግበት የሚገባ ጉዲይ የሽንኩርት ኮረት 

ተተክል ከሚያጎነቁሌበት ጊዜ አንስቶ እስከሚያብብበት ጊዜ ዴረስ የውሃ እጥረት ከተከሰተ 

በአንዴ ተክሌ ሊይ የሚኘው የሽንኩርት ዘንግና ራስ ቁጥር ስሇሚያንስ ከፍተኛ የሆነ የምርት 

መቀነስ ያስከትሊሌ፡፡ 

የአረም ቁጥጥር 

የአረም ቁጥጥርን በተመሇከተ ኮረት ሇማምረት ከምናከናውነው የአረም ቁጥጥር ጋር ተመሳሳይ 

ቢሆንም ተክለ ከአበበ በኋሊ ሇአረም ወዯ ማሳ መግባት የአበባ ዘንግ ጉዲሇትን ሰሇሚያስከትሌ 

አይመከርም፡፡ ሰሇዚህ የሽንኩርት ዘር ማባዣ ማሳ ከማበቡ በፊት ከማንኛውም የአረም ዓይነት 

ነፃ መሆን አሇበት፡፡ 
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በሽታና ተባይ ቁጥጥር 

የአበባ ዘንግ አንዳ በበሽታና በተባይ ከተጠቃ በቀሊለ ማገገም ስሇማይችሌ ኮረት ሇማምረት 

ከምናዯርገው የበሽታና ተባይ ቁጥጥር በሊቀ ዯረጃ መዯረግ አሇበት፡፡ ስሇዚህ ጥንቃቄ በተሞሊበት 

መንገዴና በተዯጋጋሚ የማሳ ሊይ አሰሳ ማዴረግ የተከሰተውን ችግር ቀዴሞ በማወቅና 

በመሇየት ተገቢውን እርምጃ  መውሰዴ ከፍተኛ የሆነና  ጥራት ያሇው የዘር ምርት ሇማግኘት 

ይረዲሌ፡፡ ቀይ ሽንኩርትን የሚያጠቁ ሐምራዊ ጠባሳና አመዲይ የተባለ በሽታዎች  ዋነኛዎች 

ሲሆኑ ሐምራዊ ጠባሳ ሽንኩርት በሚበቅሌበት አካባቢ ሁለ ተዯጋጋሚ ዝናብና ከፍተኛ የአየር 

ርጥበት መጠን ሲኖር ይከሰታሌ፡፡ ብዙ ጊዜ በመስኖ ወቅት ባይከሰትም ከፍተኛ የዝናብ መጠን 

ባሇባቸው አካባቢዎች ዯግሞ የሽንኩርት ኮረት አበስባሽ በሽታ ይከሰታሌ፡፡ የመከሊከያ ዘዳዎችን 

በተመሇከተ ከበሽታ የፀዲ ዘርና ችግኝ መጠቀም፣ ሰብሌ ማፈራረቅ፣ ዘርንም ሆነ ኮረትን 

በኬሚካሌ ማሸት፣ የታወቀና በአገር አቀፍ ዯረጃ የተመዘገበ ኬሚካሌ (ሪድሚሇ፣ ማንኮዜብና 

አገሮሊክሲሇ) መጠቀም ናቸው፡፡ ቀይ የፈረንጅ ሽንኩርትን ከሚያጠቁ ተባዩች ውስጥ የሽንኩርት 

አንጥረኛ አንደና ዋነኛው ነው፡፡ በአገራችን የሽንኩርት አንጥረኛ ) ጉዲት ከፍተኛ የሚሆነው 

ከየካቲት በኋሊ ባለት ዯረቃማና ሞቃታማ ወቅቶች ነው፡፡  በአሁኑ ወቅት  የሽንኩርት 

አንጥረኛ ተባይን ሇመከሊከሌ ፍቱን የሆኑት ሴላክሮንና ካራቲ የተባለት ፀረ-ነፋሳት ኬሚካሌ 

ናቸው፡፡ ተባዩ ከተከሰተ በኋሊ ሇማጥፋት የኬሚካሌ ርጭት አማራጭ የላሇው ቢሆንም ወቅቱን 

የጠበቀ እርሻና አፈሩን ሇፀሃይ ማጋሇጥና ስብሌን ማፈራረቅ የሽንኩርት አንጥረኛ ተባይን 

ሇመከሊከሌ ከምንጠቀምባቸው የእርሻ ስራ ተግባራት ዋነኛዎች ናቸው፡፡ 

ማስወገዴ 

በማሳው ውስጥ አሰሳ በማከሄዴ በበሽታ የተጠቁና ከዝርያው ውጭ የሆኑ ተክልችን 

ከማበባቸው በፊት በማስወገዴ የሚመረተውን የዘር ጥራት መጨመር  ይቻሊሌ፡፡ 

ሇአዲቃይ ነፍሳት መዯረግ ያሇበት ጥንቃቄ 

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት በነፋሳት በተሊይም በንቦች አማካኝነት የሚዲቀሌ ሰብሌ ነው፡፡ ስሇሆነም 

እነኝህ ንቦች አበባውን ሇቀሰም ንቁ በሚሆኑበት እኩሇ ቀን ጀምሮ ማንኛውንም የተባይ 

መከሊከያ ኬሜካሌ መርጨት አይመከርም፡፡ 
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 ዘር መሰብሰብ  

የሽንኩርት ራስ በአንዴ ጊዜ በእኩሌ ዯረጃ ስሇማይዯርሱ እያንዲንደ ራስ የሚሰበሰበው በራሱ 

ውስጥ 10 በመቶ ያህሌ ጥቁር ዘሮች ተጋሌጠው ሲታዩ ይሆናሌ፡፡ በቀጣይም ቢያንስ ከ3 እስከ 

4 ጊዜ እየተከታተለ መሰብሰብ ይቻሊሌ፡፡ የሽንኩርቱ ራስ ሲሰበሰብ ከ10 እስከ 15 ሣ.ሜ ያህሌ 

ያሇው የአበባ ተሸካሚ ዘንጌ ጋር አብሮ በመቁረጥ መሰብሰብና ከጥሊ ስር ማዴረቅ ያስፈሌጋሌ፡፡   

 

 

                                 

 

 

 

ስዕሌ 17 ሇመሰብሰብ የዯረሰ የሽንኩራት ዘር ራስ 

የሽንኩርት ራስን ማዴረቅ 

የተሰበሰበው የሽንኩርት ራስ በሰፊ ሸራ ወይም ፕሊስቲክ ምንጣፍ ሊይ  ሙለ በሙለ 

እስኪዯርቅ ዴረስ ጥሊ ስር በመዘርጋት ማስጣት ያስፈሌጋሌ፡፡  

ዘር መፈሌፈሌ 

ዘሩ ከሽፋኑ ጥንቃቄ በተሞሊበት መንገዴ መሊቀቅ ይኖርበታሌ፡፡ ዘሩን ከሽፋኑ ሇማሊቀቅ ቀሇሌ 

ባሇ ሙቀጫ መሸክሸክ ወይም በእጅ በማሸት መራገፍ አሇበት፡፡ ዘሩን ከገሇባው ሇመሇየት በነፋስ 

በመታገዝ በሰፌዴ ማጥራት፡፡ አሊስፈሊጊ ቅንጥብጣቢ እንጨቶችንና ቀሊሌ ዘሮችን ከዋናው ዘር 

ሇመሇየት ንፁህ ውሃ በባሌዱ በመሙሊት ከ3-5 ዯቂቃ በማቆየት የሚንሳፈፉትን በመጋፈፍ 

የዘሩን ጥራት መጠበቅ ያስፈሌጋሌ፡፡ 
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ስዕሌ 18 በመዴረቅ ሊይ ያሇ የሽንኩራት ዘር ራስ 

      

ስዕሌ 19 ዘሩን ከሽፋኑ መሇየትና(ግራ) ማጥራት (ቀኝ) 

 
ስዕሌ 20 በውሃ አማካኝነት ቀሊሌና ተንሳፋፊ ዘሮችን መሇየት 

 

ዘር ማዴረቅ 
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ንፁህ ጤነኛ የሆነው ዘር ከባሌዱው ውስጥ በማውጣት ጠዋትና ማታ ወይም ከጥሊ ስር በንፁህ 

ሸራ ወይም ፕሊስቲክ ሊይ በመዘረር የርጥበት መጠኑ እስኪቀንስ ዴረስ ከ3 እስከ 4 ሊሌበሇጡ 

ቀናት መሰጣት ይኖርበታሌ፡፡ 

 

ስዕሌ 21 ማዴረቅ 

የዘር አቀማመጥ ሁኔታ 

የተዘጋጀው ዘር ከ7 እስከ 9 በመቶ የርጥበት መጠን ሊይ ሲዯርስ ወይም በጥርስ ሲያዝ ቀጭ 

ብል ሲሰበር የማዴረቅ ሂዯቱ ያበቃሌ፡፡ በሚገባ የዯረቀ ዘር ከጨርቅ ወይም ከወረቀት ከተሰራ 

ከረጢት ውስጥ በማስገባት ቀዝቃዛና ዯረቅ በሆነ ቦታ መቀመጥ ይኖርበታሌ፡፡ 

13. የዘር ጥራት ቁጥጥርና የምርመራ 

የዘር ጥራት ቁጥጥር በተሇዩ የሰብለ የእዴገት ዯረጃዎች የሚከናዎን ተግባር ነው፡፡ ይህ 

ተግባር ሇኮረት ምርት ከሚውሇው የዘር ምንጩን ከማወቅ ይጀምርና በዝርያዎች መካከሌ 

መተው ያሇበት ርቀት (500-1000 ሜትር) መጠበቁን በማረጋገጥ ስሇ ዝርያው ትክክሇኛነት 

በተከሊ፤ በአበባ ወቅት፤ በምርት ስብሰባ ወቅት፤በዘር ዝግጅት ወቅትና በአስተሸሸ ጊዜ 

አስፈሊጊውን ቁጥጥር ይካሄዲሌ፡፡ በዚህ መንገዴ የዘር ጥራት ቁጥጥር የተዯረገሇት ዘር 

አስፈሊዚውን የዘር መስፈርት አሟሌቷሌ ተብል በሚመሇከተው አካሌ ሲረጋገጥ የተረጋገጠሇት 

ዘር ተበል ሰርቲፊኬት ይሰጠዋሌ፡፡ ስሇዚህ ዘር አምራች አርሶ አዯሮች ዘር ማራቢያ (ማምረቻ) 

ማሳውን በተሇያዩ የሰብለ የእዴገት ዯረጃዎች አስፈሊጊው ቁጥጥር እንዱዯረግሇት ሇዘር 
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ተቆጣጣሪው ዴርጅት (ጎንዯር ባ/ዲር የዘር ቁጥጥር ሊብራቶሪ) ቀዯም ብል ማመሌከቻ ማስገባት 

ይኖርበታሌ፡፡ 

ሇዘር ተቆጣጣሪው ዴርጅት የሚሊከው ማመሌከቻ የሚከተለትን ዝርዝር ነገሮች ማሟሊት 

ይኖርበታሌ፡፡ ማሳው የሚገኝበት አዴራሻ፣ የዝርያ ስም፣ የዘሩ/የኮረቱ ምንጭ፣ የዘሩ ዯረጃ 

(መስራች፣ የተረጋገጠሇት-1፣ የተረጋገጠሇት-2…) የዘር መጠንና የማሳ ስፋት የመሳሰለት 

ማካተት ይኖርበታሌ፡፡ ስሇዚህ ከዚህ በታች በተጠቀሰው መስፈርት መሰረት በኮረትና በዘር 

አመራረቱን ሂዯት ሊይ የመስክ ሊይ ቁጥጥር መካሄዴ አሇበት፡፡ 

1. በኮረት አመራረት ሂዯት ወቅት፡ ቢያንስ አንዴ ጊዜ ኮረቱ ሲሰበሰብ ስሇዝርያው 

ትክክከሇኛነት ቁጥጥር መዯረግ አሇበት፡፡ 

2. በዘር አመራረት ሂዯት ወቅት፡ ቢያንስ ሇሁሇት ጊዜ አንዯኛው በተከሊ ወቅት በዝርያዎች 

መካከሌ መተው ያሇበት ርቀት (500-1000 ሜትር) መጠበቁን ሇማረጋገጥና ሁሇተኛው 

ዯግሞ በአበባ ወቅት የዝርያውን እውነተኛነት ሇማረጋገጥ ቁጥጥር መዯረግ አሇበት፡፡ 

በመጨረሻም በቂ ናሙና በመሰብስብ ሇሊብራቶሪ ምርመራ መሊክ ወይም መወሰዴ 

አሇበት፡፡ 
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ሰንጠረዠ 2 ሇዘር የሚሆን የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ዘር ማሟሊት ያሇበት ዯረጃ  

ቁጥር መስፈርት እናት ዘር መስራች 

ዘር 

የተመሰከረሇት 

ዘር (1) 

የተመሰከረሇት 

ዘር (2) 

የተመሰከረሇት 

ዘር (3) 

የተመሰከረሇት 

ዘር (4) 

ኮመርሻሌ 

ክሊስስ 

የመስክ ግምገማ መስፈርት 

1 ማፈራረቅ (ዓመት ዝቅተኛ) 3 3 3 2 2 2 - 

2 አይሶላሽን (ሜትር ዝቅተኛ)  10000 700 500 500 500 500  

3 ከላሊ ሰብሌ ወይም ዝርያ ጋር 

የመቀሊቀሌ ሁኔታ (% 

ከፍተኛ) 

አሌተወሰነም 0.01 0.02 0.03 0.03 0.05  

የሊብራቶሪ ግምገማ መስፈርት 

1 የዝርያ ንፅህና (%ዝቅተኛ) 98 % 97 97 97 97 97 97 

2 ከላሊ ሰብሌ ጋር የመቀሊቀሌ 

ሁኔታ(% ከፍተኛ) 

አሌተወሰነም 0.05 0.1 0.2 0.2 0.2 0.5 

3 ከአረም ዘር ጋር የመቀሊቀሌ 

ሁኔታ (% ከፍተኛ) 

አሌተወሰነም 0.01 0.02 0.04 0.04 0.5 0.5 

4 ከባዕዴ ነገር ንፅህና (% 

ከፍተኛ) 

አሌተወሰነም 0.5 1 1 1 2 2 

5 የዘር ብቅሇት ዯረጃ (% 

ዝቅተኛ) 

75 75 70 70 70 70 65 

6 የዘር ርጥበት መጠን (% 9 9 9 9 9 9 9 
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ከፍተኛ) 

  የኢትዩጵያ ዘር ጥራት ስታንዲርዴ፣2012 የተወሰዯ  
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14. የቀይ ሽንኩርት ተባዮችና መከሊከያ ዘዳዎች 

ሽንኩርት እንዯማንኛውም ሰብሌ በተሇያዩ ነፍሳት፣ በሽታና አረም  ይጠቃሌ፡፡ ተባይ ማሇት 

ሇምግብነት ወይም ሇላሊ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ በሚውሌ እፅዋትና እንስሳት ሊይ ጉዲት 

የሚያስከትሌ ወይም ስራን የሚያስተጓጉሌ ማንኛውም እንስሳ (ነፍሳት፣ ጃርት፣ ወዘተ)፣ 

እፅዋት (አረም) እና በሽታ አምጭ ጥቃቅን ዘአካሌ (ቫይረስ፣ ፈንገስ፣ ባክቴሪያ፣ ፣ 

ወዘተ) ማሇት ነው፡፡ በተባይ የሚዯርሰው የጉዲት መጠን እየጨመረ ሲሄዴ የሚገኘው ምርት 

ወይም የምርት ጥራት እየቀነሰ ይሄዲሌ፡፡ ስሇሆነም ተባይ መከሊከሌ ከሰብሌ እንክብካቤ 

ተግባራትአንደ አካሌ ነው፡፡ ተባዮችን በሚገባ ሇመከሊከሌ እንዱቻሌ የተባዮችን ሥነ-ሕይወት፣ 

ፀባይ፣ ከአካባቢያቸው ጋር ያሊቸውን ዝምዴና እና ሇቁጥራቸው መበራከት ወይም መቀነስ 

አስተዋጽኦ ስሇሚያዯርጉ ሁኔታዎች ወዘተ በጥሌቀት መረዲት አስፈሊጊ ይሆናሌ፡፡ የተባይ 

መከሊከያ መንገድች በጥቅለ በሁሇት ይከፈሊለ፡፡ እነሱም ባህሊዊ እና ኬሚካሊዊ መንገድች 

ናቸው፡፡ ባህሊዊ መንገድች የሚባለት በአብዛኛው ሇሰብሌ እንክብካቤ ተብሇው የሚሰሩ 

ሥራዎችን ይይዛሌ፡፡ የዘር መጠንና የዘር ወቅ�ን ማስተካከሌ፣ የማዲበሪያ መጠንና የመስኖ 

መጠን በአግባቡ መመጠን፣ ሰብሌ ማፈራረቅ፣ ሰብሌ አዲብል መዝራት፣ ተባይን የሚቋቋም 

ዝርያን መጠቀም ወዘተ የባህሊዊ መከሊከያ መንገድች ናቸው፡፡ ኬሚካሊዊ የመቆጣጠሪያ መንገዴ 

ዯግሞ ፀረ-ተባይ መኒቶችን የመጠቀም ዘዳን መሠረት ያዯረገ መከሊከሌ ነው፡፡ ቃሌ በቃሌ 

ሲተረጎም ፀረ ማሇት አጥፊ ወይም ገዲይ ማሇት ነው፡፡ ነገር ግን ፀረ-ተባይ ገዲይ (አጥፊ) 

አይነት ብቻ ሳይሆን ተባዩን እንዲይመገብ የሚያዯርግ፣ የሚያባርር፣ እዴገትን የሚያፋጥን 

ወይም የሚገታ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ በባህሊዊና በኬሚካሊዊ ተባይ መከሊከሌ መካከሌ ያሇው ሌዩነት 

ባህሊዊ መከሊከሌ በአብዛኛው የሰብሌ እንክብካቤ ሊይ ሇውጥ ማዴረግ ስሇሆነ ተባዩ ከመከሰቱ 

በፊት የሚዯረግ ሥራ ሲሆን ኬሚካሊዊ መከሊከሌ ግን ተባዩ ከተከሰተ በኋሊ የሚከናወን ሥራ 

ነው፡፡ በማንኛውም የሰብሌ አይነት ሊይ አንዴ የተባይ መከሊከያ መንገዴ ብቻውን ውጤታማ 

አይሆንም፡፡ ስሇሆነም ባህሊዊና ኬሚካሊዊ የመከሊከያ መንገድን አቀናጅቶ መጠቀም የግዴ 

ነው፡፡   
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14.1. የቀይ ሽንኩርት በሽታዎች እና መከሊከያ ዘዳዎች 

ቀይ ሽንኩርት በተሇያዩ በሽታዎች ይጠቃሌ፡፡ ከነዚህም ውስጥ ሀምራዊ ጠባሳ (Purple 

blotch)፣ የቅጠሌ አመዲይ (Downy mildew) እንዱሁም የሽንኩርት ስር አበስባሽ (Fusarium 

basal rot) በአብዛኛው ቀይ ሽንኩርት አብቃይ አካባቢዎች ተሰራጭተው ይገኛለ፡፡  

14.1.1. ሀምራዊ ጠባሳ (Purple blotch)  

ይህ በሽታ አሌተርናሪያ ፓሪ (Alternaria porri) በተባሇ በሽታ ፈጣሪ ሸጋታ አማካይነት 

የሚከሰት ሲሆን በመሊው ዓሇም 50%  የምርት መቀነስ ሉያስከትሌ ይችሊሌ፡፡ 

ÃI uiታ ›M}`“]Á þ u}vK uiታ• ð×] iÒታ� ›T"Ã’� ¾T>Ÿc� c=J” 

uSL¨< ¯KU 5® ¾U`� መቀነስ K=ÁeŸ�M Ã‹LM:: 

 

የበሽታው ምሌክቶች  

በመጀመሪያ ነጣ ነጣ ያለ ነጠብጣቦች በቅጠለ ሊይ ይታያለ፤ ከዚያ የእንቁሊሌ ወይም የኳስ 

ቅርፅ ያሊቸው ጠባሳዎች ይታየለ:: ›”Ç”É ጊዜም ከዋናው ጠባሳ ተከትሇው የሚወጡ ከብጫ  

እሰከ ቡናማ ቀሇም  ጭረቶች ይከሰታለ፡፡  ጠባሳዎችም 5ሳሜ እና ከዚያ በሊይ ርዝመት 

ሉኖራቸው ይችሊሌ፡፡ እንዱሁም በሃምራዊ ቀሇም የተከበበ ዯብዛዛ ወይም ዯማቅ ቡናማ 

ምሌክት መካከለ ሊይ ይታያሌ (ሥዕሌ 22)፡፡ የበሽታወ መጠነ-ጥቃት Ÿõ}— uJ’u� Ñ>²? 

pÖKA‹ uK<  ወዯ ብጫነት ይሇወጣለ< uSÚ[hU u<“T SM¡ Ã„^†¨<“ S_� 

ሊይ ይወዴቃለ< ÃIU ¾pÖKA‹”ና ¾Ÿ<`~” SÖ”“ ¡wÅ� uŸõ}— ዯረጃ እንዱቀንስ 

ያዯርጋለ:: 

የበሽታው ፈጣሪ ሕዋስ uuiታ¨< Ÿ}Öl ›ªd˜ ¾i”Ÿ<`� Td‹ ud LÃ Ÿk\ 

n`T>Á‹ እ”Ç=G<U ›ð` ¨<eØ qÃ}¨< uT>upK< i”Ÿ<`�‹“ K?KA‹ ¾uiታ 

U”à‹ u’óe }¨eÅ¨< u›Ç=e Td LÃ ¾}}ŸK i”Ÿ<`� K=u¡K< Ã‹LK<:: ሇበሽታው 

¡e}� 13 Ç=.c? uLÃ ¾J’ ¾›¾` S<k� }eT c=J” Ÿ²=I uታ‹ ŸJ’ Ó” በሽታው 
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LÃŸc� Ã‹LM::  K[ÏU Ñ>²? pÖK< LÃ የሚቆይ •`Øu�“ Ÿ9®% uLÃ ¾J’ U´” 

¾›¾` �`Øu� S„` ¾uiታ¨<”  ያባብሰዋሌ:: 

 

ስዕሌ   22 የሀምራዊ ጠባሳ በሽታ ምሌክት  በሽንኩርት በቅጠሌ ሊይ 

የመከሊከያ ዘዳዎች 

ባህሊዊ 

- uuiታ¬ ¾TÃÖl cwKA‹” uTð^[p S´^� 

- uuiታ¨< ¾}Öl i”Ÿ<`�‹”“ ScM }Öm‹” ŸTd Te¨ÑÉ 

- uuiታ ÁM}Öl ‹Ó™‹” S 

- የሰብሌ ፈረቃ መጠቀም 

ኬሚካሊዊ 

- በሀገር ውስጥ ትቅም ሊይ እንዱውለ የተመዘገቡ ፀረ-ፈንገስ ኬሚካልችን መጠቀም ፡፡ 

- የበሽታው UM¡�‹ SËS]Á c=ታ¿“ ¾pÖK< �`Øu� K11 c¯ታ� c=q `ß� 

SጀS` 

- ¡KAaታKAM (Chlorothalonil) 1.7-3.36 Ÿ=Ó/ @¡•`  

- ማንኮዜብ 8®   (Moncozeb 80 W) 3.36 Ÿ=.Ó/ H@¡•`  

-  MÉ ›?U ²?É (Ridomil gold MZ) 2.8 ኪግ/ሄክታር 

- ¾²` Th SÉH’>� SÖkU 



 

 

         

 

 

45 

 

Ÿ u}ŸታታÃ ¾}Ökc<� G<K� ì[-ð”Ñf‹ uiታ¨< ŸSËS\ uò� c=[Û ]ÊT>M 

ÔMÉ Ó” uiታ¨< Ÿ}Ÿc} u%EL u=[ß ÃS[×M:: ì[-ð”Ñf‹ Ÿ1®-14 k“� M¿’� 

S`Ú� uiታ¨<” SŸLŸM Ã‰LM:: 

14.1.2. የቅጠሌ አመዲይ (Downy mildew) 

ÃI uiታ� ü_„eþ^ Èe�^¡�` (Peronospora destructor) u}vK hÒታ• Iªe 

›T"˜ነ� ÃŸcታM:: 

¾uiታ¨< UM¡�‹     

¾SËS]Á UM¡� Öª� upÖK< LÃ Ö?³ ••እ”ÇK ¾T>ታÃ Ó^Ý kKU ÁK¨< 

hÒታ� c=J” u›w³—¨< u›aÑ@ pÖKA‹ LÃ ÃታÁM:: �`Øu�  ›¾` S„` 

Kuiታ¨< Seóó� ›Sˆ G<’@• ÃðØ^M::  uuiታ¨<  ¾}Öl pÖKA‹ ›SÇT 

›[”ÕÈ u%ELU ¨Å u=Ý’�  uSÚ[h Ã[ÓóK< (ስዕሌ 23):: uiታ¨< k×Ã’� 

ÁK¨< Ö?³ uw³� vKu� ¾Td ¡õM ÃËU`“ Ÿ²=Á ¨Åk]¨< Td Ã³SታM:: ›ß` 

¾Ö?³ ¨p�“ ´p}— U´” ¾›¾` �`Øu� ¾uiታ¨<” Seóó� Ãk”dK<:: uuiታ¨< 

¾}Öl }¡KA‹ ›ÇÇ=e pÖKA‹” uS}"� K=ÁÑÓS< ‹LK<:: ¾i”Ÿ<`� ¾²` Ó”É LÃ 

¾pÖM ›SÇÃ Övd ¡w“ �`´S� ÁK¨< c=J” ¾}¡K< ›”É Ô” w‰ ÁÖnM:: u²=I 

U¡”Á� Ó”Æ w²< Ñ>²? Ãcu^M:: 

  

ስዕሌ   23 የአመዲይ በሽታ ምሌክት በሽንኩርት ቅጠሌ ሊይ 
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¾SŸLŸÁ ²È‹ 

vIL©  

- K3 ¯Sታ� ¨ÃU KuKÖ Ñ>²? ¾i”Ÿ<`� Td¨<” Ø^Ø_ uS´^� Sk¾` 

- uuiታ¨< ¾}Öl i”Ÿ<`�‹” ŸTd¨< uTe¨ÑÉ ¾uiታ� ð×] Iªc<” SÖ” 

Sk’e 

- ¾}k^[u }Ÿ ¾እርጭት Se„” Te¨ÑÉ  

- i”Ÿ<`~ ŸTŸ<[~ uò� ¾„Ã�a” TÇu]Á” uw³� ›KSÚS` 

- ¾”óe SŸLŸÁ Td¨< ›"vu= ›KS�ŸM 

- uiታ¨<” ¾T>slS< ´`Á‹” S�ŸM 

Ÿ?@T>"L©  

¾Ÿ?T>"M �`ß� ŸSËS\ uò� ›aÑ@ ¾i”Ÿ<`� pÖM Ýö‹  udU”� G<K� Ñ>²? 

¾uiታ SŸc� Tce ÁeðMÒM:: 

1. ›M¾� ÅwK=¨< Ç=  /Aliette WDG (Fosetyl–Al) 2.24-3.36 Ÿ=./ u›”É 

¾U`� ¨p� 7 ²<` S`Ú�:: ¾SÚ[h¨< ¾`ß� ¨p� cwK< ŸScwcu< Ÿ7 

k uò� S Ã„`uታM:: 

2.   ›? ²? (Ridomil gold MZ) ወይም ማንኮዜብ/ሜፌኖክሳም 

(Mancozeb/Mefenoxam) 2.8 Ÿ=. /  ••እeŸ 7 Ñ>²? ›”É ¾U`� ¨p� 

S`Ú�:: ¾SÚ[h¨< ¾እ`� Ñ>²? U`� ŸS’d~ Ÿ7 k“� uò� S 

Ã„`uታM:: uŸ?T>"M ¾SŸLŸM ²È ŸvIL© ²È Ò` Tk“Ë� õ~”’~” 

ÃÚU^M:: 

    

- ›¾\ Å[nT“ Ÿ25 Ç=.c? uLÃ uJ’u� Ñ>²? i”Ÿ<`~” S�ŸM  

- Ÿuiታ� ’í ¾J’“  (c`+) ²` SÖkU  

- ›Ç=e ¾}ŸL SÅx‹” Ÿ›aÑ@ SÅw S^p  

14.1.3. የሽንኩርት ስር አበስብስ (Fusarium basal rot) 
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ÃI uiታ• ³]¾U  (Fusarium oxysporum) u}vK hÒታ� ›T"Ã’� 

ÃcታM::  

¾uiታ¨< UM¡�‹ 

ŸpÖK< Ýõ LÃ uSËS` ke uke ¨Åታ‹ ¾³S� SÖ¨<KÓ“ SÉ[p ÃታÃM:: 

uuiታ¨< ¾}Öl ea‹ ÅTp u<“T SM¡ ÃታÃv†ªM:: uiታ• ð×]¨< gÒ 

ui”Ÿ<`~ LÃ u}KÁ¿ U¡”Á uT>ðÖ\ Ønp” leKA‹ ¨<cØ ²Mq uSÓv� ¾e` 

›uewe uiታ¨< �”Ç=Ÿc� S”e›? ÃJ“M:: 

uuiታ¨< ¾}Ön Ÿ<`� SNM KSNM c=c’Öp ¨<eÖ< u<“T SM¡ ÃታÃuታM:: 

›ð\ Å[nT uJ’u� Ñ>²? ÅÓV Ÿ<`~ Ÿ¨<ß ¾Sc”Öp vI] ÃታÃuታM:: uiታ¨< 

uÉI[U`� ¨p�U SÒ²” ¨<eØ u}kSÖ i”Ÿ<`� LÃ K=ታÃ Ã‹LM:: 

uiታ� ð×]¨< Iªe K[ÏU Ñ>²? u›ð` ¨<cØ K=kSØ Ã‹LM:: Ÿ26-28 Ç=.c? ¾J’ 

S<k� Kuiታ¨< Scóó� ›Sˆ G<’@ታ• ÃðØ^M::  

 

ስዕል   24 የሽንኩርት ስር አበስብስ በሽታ ምሌክት በተሇያዩ የሽንኩርት ክፍልች ሊይ 
 

¾SŸLŸÁ ²È‹ 

vIL©  
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- kÅU c=M uiታ¨< ¾}Ÿc}v†¨< Td‹” ÅÓV ›KSÖkU 

- ›ð` ¨<eØ ÁK< }vÄ‹”“ ¾pÖM uiታ‹” SŸLŸM 

- i”Ÿ<`�‹ S²” ¨<cØ SkS×†¬ uò� S<K< KS<K< SÉ[n†¨<” 

T[ÒÑØ 

- uk´n³“ Å[p xታ‹ TŸT†� 

- uuiታ¨< ¾}Öl Ÿ<`�‹” Te¨ÑÉ 

- u³]¾U ¾T>Öl T”—¨<”U  }¡KA‹ u}uŸK¨< Td LÃ ›KS�¡M 

T>"L© 

õ~”~ uU`U` ¾  Ÿ?T"L© ¾S ²È  ¾KU::  

w†—¨< ›T^ß ›ð\” TÖ” (¾Ÿ?T>"M ße SÖkU) ’¨<& J„U ÃI ²È 

›=¢„T>Á© ÖkT@ታ• ¾K¨<U::  

14.2. የሽንኩርት ነፍሳት ተባዮች 

14.2.1. የሽንኩርት አንጥረኛ ተባይ (Thrips, Thrips tabaci, Thysanoptera: 
Thripidae) 

የሽንኩርት አንጥረኛ ተባይ በሽንኩርት ሊይ ከፍተኛ ጉዲት ከሚያዯርሱ ተባዮች አንደ እና 

ዋነኛው ነው፡፡ በተሇይም ቀይ ሽንኩርት በክሌሊችን በብዛት በሞቃታማ አካባቢዎች በመስኖ 

ከመሌማቱ ጋር ተያይዞ ቀይ ሽንኩርትን ሇማምረት ከፍተኛ ማነቆ እየሆነ መጥቷሌ፡፡ ተባዩ 

የሽንኩርት ቤተሰብን ማሇትም ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ባሮና ላልችንም ዓይነቶች 

ያጠቃሌ፡፡ ስርጭቱ በዯጋና በቆሊ አካባቢዎች ሁለ ቢሆንም ጉዲት የሚያዯርሰው ግን በቆሊማ 

አካባቢዎች ብቻ ነው፡፡ 

የሽንክርት አንጥረኛ ተባይ ኩብኩባ የሰውነት ቅርጽ ከጎሌማሳው ጋር ተመሳሳይ ሲሆን ቀሇሙ 

ነጣ ያሇ ቢጫ ነው (ስዕሌ 25)፡፡ ÔMTd¨< ርዝመቱ ከ2 ሚ.ሜ ያነሰ ነው፡፡ ሁሇት ጥምር 

®ይን (compound eyes) እና ሶስት ብርሃን ተቀባይ ®ይኖች (ocelli) •ራሱ ሊይ አለት፡፡ ብርሃን 

ተቀባይ አይኖች ቀይ ቀሇም ስሇላሊቸው ከላልች መሰሌ አንጥረኞች ሌዩ ያዯርገዋሌ (ይህን 
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መሇያ ሇማየት ማይክሮስኮፕ ያስፈሌጋሌ)፡፡ አንቴናው ሰባት አንጓ (segments) አሇው፡፡ የሰውነቱ 

ቀሇም ግራጫ ወይም ቡናማ ነው፡፡ አራት ቀጫጭን ክንፎች አለት፡፡ የክንፎቹ የኋሊ ጠርዞች 

ሊይ ዝምዝማት (fringes) አሇው፡፡ እንስቷ /ሴቷ መጋዝ መሰሌ እንቁሊሌ መጣያ አካሌ አሊት 

(eዕM 26)፡፡ 

ስነ ህይወት 

ትሪፕስ የሚራባው ሙለ በሙለ በመሇወጥ ማሇትም በኮምፕሉት ሜታምርፎሲስ ነው፡፡ እንስቷ 

ትሪፕስ ቅጠሌ ሰርስራ እንቁሊሌ ትጥሊሇች፡፡ አንዴ እንስት ትሪፕስ እስከ 25 እንቁሊሌ ሌትጥሌ 

ትጥሊሇች፡፡ የተጣለት እንቁሊልች ከ3-18 ቀናት ባሇው ጊዜ ውስጥ ሉፈሇፈለ ይችሊለ፡፡ ከእንቁሊለ 

ተፈሌፍሇው የወጡት ወጣት ትሪፕስ /ኒምፍ/ ቅጠልችን፣ አበቦችንና ፍሬዎችን በመምጠጥ 

ይመገባለ፡፡ እነዚህ ያሊዯጉ ትሪፕስ /ኒምፍ/ እስከ 4 የእዴገት ዯረጃዎችን ያሌፋለ፡፡ ይህም የሚሆነው 

ከ6-15 ቀናት ባሇው እዴሜ ውስጥ ነው፡፡ ከዚህ በኋሊ አፈር ውስጥ ገብተው ወዯ ኩብኩባነት /ፑፖ/ 

ይሇወጣለ፡፡ ኩብኩባው ከ3-14 ቀን እዴሜ ቆይቶ ያዯጉ ትሪፕስ /አዲሌት/ ይወጣለ፡፡ እነሱም ከላልች 

/ኒምፍ/ ትሪፕስ ጋር ተቀሊቅሇው እጽዋቱን በመመገብ ጉዲት ያዯርሳለ፡፡ አዲሌት ትሪፕስ እስከ ሦስት 

ሳምንት እዴሜ ሉኖራቸው ይችሊሌ፡፡ 

የጉዲት ምሌክት 

ሴቷ የሽንኩርት አንጥረኛ ሇጋ የሽንኩርት ቅጠሌ ውስጥ በርካታ እንቁሊልች ትጥሊሇች፡፡ 

ስሇሆነም እንቁሊለን በአይን ማየት አይቻሌም፡፡ እንቁሊልች በጥቂት ቀናት ውስጥ ይፈሇፈሊለ፡፡ 

ኩብኩባው ከጎሌማሳው ጋር በመሆን መመገብ ይጀምራሌ፡፡ የሽንኩርት አንጥረኛ ተባይ 

የሚወረው የተክሌ ክፍሌ የቅጠለና ሽሌቅጠሌ መጋጠሚያ አካባቢ በቅጠልች መካከሌ ነው፡፡  

ሲመገቡ የቅጠለን የሊይኛውን ቆዲ (epidermis) በመተው የውስጡን ህብረ-ህዋስ (tissue) እየፋቁ 

በማቁሰሌ ፈሳሽ ይመጣለ፡፡ ሳይነካ የቀረው የሊይኛው ቆዲ ብርማ መሌክ ይኖረዋሌ፡፡ እንዱሁም 

የተባዩ እዲሪ ጥቁር ነጠብጣብ መስል ቅጠለ ሊይ ይታያሌ፡፡  
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ስዕሌ 25 የሽንኩርት አንጥረኛ ኩብኩባ /ፑፓ/   የሽንኩርት አንጥረኛ ተባይ ጎሌማሳ /አዲሌት/ 

 

ስዕሌ  26 በከፍተኛ ሁኔታ በሽንኩርት አንጥረኛ ተባይ ጉዲት የዯረሰበት ሽንከርት የሚያሳየው ምሌክት 

ቁጥጥር 

ሽንኩርቱ ፀረ-ተባይ ከተረጨ በጥቂት ቀናት ውስጥ የሽንኩርት አንጥረኛ ተባይ አህዛብ 

(population) በፍጥነት ይጨምራሌ፡፡ ስሇሆነም ላልች ባህሊዊ የመቆጣጠሪያ መንገድችን 

በመጠቀም የተባዩን አህዛብ እዴገት መግታት ወይም ከፀረ-ተባይ ጋር ማቀናጀት ይመረጣሌ፡፡  

ሀ/ ባህሊዊ ዘዳ 

 ማሳን ከአረም ነፃ ማዴረግ 

 ውኃ በዯንብ ማጠጣት (የውሃ እጥረት የተባዩን ክስተት ይጨምራሌ) 
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 ተባዩ ያሌተያዘ ችገኝ ማዛመት (የሽንኩርት አንጥረኛ ችግኙንም ያጠቃሌ) 

 ማሳን በተገቢው ማረስ 

ሇ/  ፀረ ተባይ ዕፅዋት መጠቀም 

y>NkùRT xN_‰¾N lmk§kL ynu >NkùRT ZGJT 

100 G‰M ytwq« nu >NkùRT# G¥> lþTR W¦# 10 G‰M Çq½T úÑÂ XÂ 2 ¥NkþÃ 

yätR zYT QLQL ¥zUjT”” YHN QLQL l¥zUjT bdÝqÜ ytwq«WN nu >NkùRT 

kätR zYtÜ UR l24 s›T mzFzF”” kzþÃM úÑÂWN kW¦ UR mb_b_Â kzYtÜNÂ 

>NkùRtÜ DBLQ UR mq§qL”” bzþhù m¿rT ytzUjWN QLQL b=RQ x_LlÖ k20 

XJ W¦ UR b_Bõ b=RQ ¥_lLÂ bmRÅ mú¶Ã mR=T”” 

 

y>NkùRT xN_‰¾N lmk§kL yTMÆç ZGJT 

xND kþlÖ G‰M ytwq« yTMÆç Q«LÂ GND k15 lþTR W¦ UR l1 qN mzFzF”” 

kzþÃM xND XFŸ úÑÂ m=mR”” kxND qN bº§ b=RQ ¥_lLÂ bmRÅ mú¶Ã 

mR=T”” 

250 G‰M ytwq« TMÆç# 30 G‰M fú> úÑÂ XÂ 4 lþTR W¦ q§QlÖ l30 dqEÝ 

mqqL”” YHN QLQL xND XJ k4 XJ W¦ UR b_Bõ b=RQ ¥_lLÂ bmRÅ mú¶Ã 

mR=T”” 

ሐ/ ፀረ ተባይ ኬሚካሌ መጠቀም 

ፀረ-ተባይ እንዯ ሴሇክሮን፣ ኢንድሳሌፋን፣ ሳÃፐርሜትሪን፣ ካራቴ፣ ዲይሜቶት፣ ራዱያንት እና 

ሮገር የመሳሰለትን በፈረቃ መያዣ ዕቃው ሊይ በተቀመጠው መጠን መሠረት መጠቀም 

አስፈሊጊ ነው፡፡ 
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14.2.2. ቆራጭ ትሌ (ጅቦ፣ cutworm, Agrotis sp. Lepidoptera: 
Noctuidae) 

ቆራጭ ትሌ የሳትራት ቤተሰብ ሲሆን አሌፎ አሌፎ በሽንኩርት ሊይ ጉዲት ሉያዯርስ ይችሊሌ፡፡ 

ከአፈሩ አስጠግቶ ወይም ትንሽ ከፍ ብል ችግኞችን/ ቡቃያ በመቁረጥና ወዯ አፈር ውስጥ 

በማስገባት ይመገባሌ (ስዕሌ 27)፡፡ ተባዩ የሚመገበው በምሽት ስሇሆነ ቀን ከተጎዲው ተክሌ 

ውጭ ትለን ማየት አይቻሌም፡፡ ስሇሆነም አሰሳ ሲዯረግ በትለ የተቆረጡ ችግኞች /ቡቃያ 

መፈሇግና እዛ አካባቢ እስከ 10ሳ.ሜ ጥሌቀት አፈሩን በመግሇጥ ትለን መፈሇግና መሰብሰብ 

ይመከራሌ፡፡ አትክሌቱ እያዯገ ሲሄዴ ቆራጩን የመቋቋም አቅም እያዲበረ ስሇሚሄዴ በተባዩ ሊይ 

ክትትሌ ማዴረግ አያስፈሌግም፡፡  

 

ስዕሌ   27 የቆራጭ ትሌ እንቁሊሌ /ኢግ/፣ ትሌ /ሊርቬ/ እና ጎሌማሳ /አዲሌት/ ከግራ ወዯ ቀኝ በቅዯም ተከተሌ 

የቆራጭ ትሌ መከሊከያ ዘዳዎች 

ሀ/  ባህሊዊ   ዘዳ  

 በበጋ ወራት ማሳውን ጠሇቅ አዴርጏ ማረስ፣ 

 አረሞችን ከማሳውና ከማሳው ዙሪያ ማስወገዴ፣ 

 ሇአነስተኛ የጓሮ አትክሌት አፈሩን እየቆፈሩ ትልችን መሌቀምና መግዯሌ፣ 

ሇ/   በአጣማጅ መከሊከሌ  

25 ኪ/ግ የጤፍ ብጣሪ ፉርሽካ /የስንዳ ወይም የሩዝ/ ወይም ሰጋቱራ /የእንጨት ፍቅፋቂ/ በሚገባ 

በውሃ በማርጠብ ከ1 ኪ/ግ ሴቪን 85% ዌፖ ኬሚካሌ ጋር በበርሜሌ ወይም ፕሊስቲክ ጆንያ 
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በመጠቀም ማዋሀዴ /ማገናኘት/፡፡ በዚህ ስላት መሠረት የተዘጋጀውን 25 ኪ/ግራም አጣማጅ ቆራጭ 

ትለ እንዯታየና መቁረጥ እንዯጀመረ በምሽት ወቅት በመርጨት ውጤታማ መሆኑ በጥናት 

ተረጋግጧሌ፡፡ 

100 ግራም ትራይክልሮፎን 95 ኤስ.ፒ ከ10 ኪ/ግ ፉርሽካ፣ 500 ግራም ስኳርና 10 ሉትር ውሃ 

ጋር በትክክሌ አዯባሌቆ ሇሩብ ሄ/ር ማሳ በምሽት /ማታ/ መበተን ውጤታማ ነው፡፡ በመስመር የተዘራ 

ሰብሌ ከሆነ በመስመሩ አስጠግቶ መነስነስ ጠቃሚ ነው፡፡ 

ሐ/ በኬሚካሌ  የመከሊከሌ  ዘዳ 

 ደርስባን 48% ኢሲ 1 ሉትር  

 ዱያዚነን 60% ኢሲ 1 ሉትር  

 ካርባሪሌ 85% 1.5 ኪ/ግ፣ 

 ፌኔትራታዮን 50% ኢ.ሲ1 ሉትር ሇአንዴ ሄ/ር ሂሳብ በ200-300 ሉትር  ውሃ በርዞ 

በምሽት ወቅት መርጨት፡፡ 

14.2.3. ፀረ-ተባይ ኬሚካሌ አጠቃቀም  

ሀ. ፀረ-ተባይ ከመርጨት በፊት መዯረግ ያሇባቸው ነገሮች 

1. የተባዩን ማንነትና የሚያዯርሰውን የጉዲት መጠን ማወቅ 

2. ከፀረ-ተባይ ላሊ ላልች የመቆጣጠሪያ መንገድች እንዲለ ምክር ከባሇሙያ መጠየቅ 

3. ፀረ-ተባይ በሚያስፈሌግ ጊዜ ብቻ መርጨት& አንዴ ወይም ሁሇት ተባይ ሰሇታየ ወይም 

ላልች አምራቾች ስሇረጩ ብቻ Kመርጨት ›KS¨c” 

4. ተሇይቶ ሇታወቀው ተባይ መቆጣጠሪያ እንዱውለ የታዘዙ ፀረ-ተባዮችን መሇየት TK�U 

ì[-}v¿ ¾}Ökc¨<” }vÃ ¨ÃU uiታ KSq×Ö` uGÑ` ¨<eØ õ~”’~ }V¡a 

uÓw`“ T>’>e�` ¾}S²Ñu SJ’<” upÉT>Á T[ÒÑØ ÁeðMÒM::  

5. የፀረ-ተባዩን መሇያ (label) በዯንብ ማንበብ (ጥቃቅን ጽሁፎችን ጨምሮ) 

6. የመከሊከያ አሌባሳትን ማዘጋጀትና መጠቀም 

7. መርጫው መስራቱንና የማያፈስ መሆኑን ማረጋገጥ 

8. ሇመታጠቢያ የሚሆን ንፁህ ውሃና ሳሙና ማዘጋጀት 
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9. ፀረ-ተባይን የምግብ እቃዎች ወይም የሇስሊሳ እቃዎች ውስጥ አሇማስቀመጥ 

10. ወዯ ማሳ ሲሄደ ሇቀኑ ርጭት የሚበቃ ፀረ-ተባይ ብቻ ይዞ መሄዴ ወዘተ ናቸው፡፡ 

 

ሇ. ፀረ-ተባይ ሲበጠበጥና በርጭት ጊዜ መወሰዴ ያሇባቸው ጥንቃቄዎች 

1. የፀረ-ተባዩን መሇያ (label) እንዯገና ማንበብ 

2. መከሊከያ አሌባሳትን መሌበስ 

3. ፀረ-ተባዩ በትክክሇኛ መጠን መበጥበጡን ማረጋገጥ 

4. ህፃናትና ላልች ሰዎች ፀረ-ተባይ የሚበጠበጥበት አካባቢ እንዲይዯርሱ ማዴረግ 

5. ፀረ-ተባይ ሲሇካ እንዲይፈስ ወይም እንዲይበን ጥንቃቄ ማዴረግ 

6. ፀረ-ተባይ ሲበጠበጥ ወይም ሲረጭ ምግብ አሇመመገብና አሇመጠጣት 

7. ፀረ-ተባይን ያሇጠባቂ መስክ ሊይ አሇመተው 

8. የተዯፈነ የመርጫ አፈሙዝ (nozzle) በአፍ እፍ አሇማሇት 

9. ፀረ-ተባይ ሲበጠብጡ ወይም ሲረጩ ከንፋሱ አቅጣጫ ተቃራኒ አሇመሆን (ሇምሳላ ንፋሱ 

ወዯ ምዕራብ የሚነፍስ ከሆነ ፊትን ወዯ ምስራቅ አዙሮ አሇመርጨት) 

10. ፀረ-ተባይ ከረጩ በኋሊ የሚሰበሰብ አትክሌትን ከዯህንነት ጊዜ በኋሊ ሇገበያ ማቅረብ፡፡ 

የዯህንነት ጊዜ ማሇት አትክሌቱ (ሰብለ) ፀረ-ተባይ ተረጭቶ ሇምግብነት ከመዋለ በፊት 

መቆየት ያሇበት ጊዜ (የቀን ብዛት) ማሇት ነው፡፡ ይህ ጊዜ ከሁሇት ሳምንት አያንስም፡፡ 

ስሇሆነም በሁሇት ሳምንት ጊዜ ውስጥ የሚሰበሰብ አትክሌትን ፀረ-ተባይ መርጨት 

አይመከርም፡፡ 

 
ሐ. ፀረ-ተባይ ከተረጨ በኋሊ መዯረግ ያሇበት ጥንቃቄ 

1. የተረጨው ማሳ ውስጥ ሰውና እንስሳት እንዲይገቡ መከሊከሌ 

2. ጥቅም ሊይ ያሌዋሇ (በውሃ ያሌተበጠበጠ) ፀረ-ተባይን መመሇስ 

3. ባድ የፀረ-ተባይ መያዣ እቃን እያንዲንደን ከመቅበር ሰብስቦ መቅበር 

4. መርጫ ውስጥ ፀረ-ተባይ አሇማስቀረት፡፡ መርጫውና የመሇኪያ እቃዎች ጸዴተው መቀመጥ 

አሇባቸው፡፡ 
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5. የመከሊከያ አሌባሳትን ማጽዲት 

6. መዝገብ መያዝ፡፡ መዝገቡ ሊይ የተረጨውን የፀረ-ተባይ ዓይነት፣ መጠን፣ የተረጨበት ቀን፣ 

የተባዩ ዓይነት፣ የአትክሌቱ (የሰብለ) እዴሜ ወዘተ መመዝገብ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

መ. የፀረ-ተባይ ዝወጋ (calibration) 

የሚረጨውን አትክሌት (ሰብሌ) ሙለ በሙለ ሇመርጨት የሚያስፈሌገውን የውሃ መጠን 

መፈሇግ/ ማወቅ ዝወጋ (ዝርዝር ዋጋ ማወቅ) ይባሊሌ፡፡ የውሃ መጠንን ሇመፈሇግ የተሇያዩ 

መንገድች ቢኖሩም ከዚህ በታች የተገሇፀው ቀሊለ መንገዴ ነው፡፡ 

1. 5ሜትር በ 5ሜትር (25 ካሬ ሜትር) የሆነ ቦታ መከሇሌ 

2. መርጫው ውስጥ መጠኑ የታወቀ ንፁህ ውኃ መጨመር (አንዴ ሙለ ጆግ አንዴ ሉትር 

ነው) 

3. ምን ያህሌ ምት (stroke) ተፈሊጊውን የግፊት መጠን እንዯሚያስገኝ ሇማወቅ ምቱን 

መቁጠር 

4. የተከሇሇውን ቦታ መርጨት (የሚረጨው ሰው የእርምጃ ፍጥነት አማካኝ መሆን አሇበት) 

5. መርጫው ውስጥ የቀረውን የውኃ መጠን መሇካት 

6. ሇ25 ካሬ ሜትሩ የተጠቀምነውን ዉኃ መጠን ማወቅ 

የውኃ መጠን = መጀመሪያ መርጫው ውስጥ የተጨመረው የውኃ መጠን (ተራ ቁጥር 2) 

ሲቀነስ መርጫው ውስጥ የቀረው የውኃ መጠን (ተራ ቁጥር 5)  

ሇምሳላ 

- መጀመሪያ መርጫው ውስጥ የተጨመረ ውሃ = 5ሉትር (ተራ ቁጥር 1) 

- ከርጭት በኋሊ የቀረው የውኃ መጠን = 3 ሉትር (ተራ ቁጥር 5) 

- የውኃ መጠን = 5-3 = 2ሉትር (ተራ ቁጥር 6) 

- 25 ካሬ ሜትር ቦታ በ2 ሉትር ውሃ ከተረጨ ሇአንዴ ካሬ ሜትር ስንት ሉትር 

ያስፈሌጋሌ; ካሌን በኋሊ መስቀሇኛ ማባዛትን በመጠቀም 2/25 = 0.08ሉትር በካሬ 

ይሆናሌ፡፡ 
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- ሇአንዴ ቀርጥi = 0.08ሉትር በካሬ x 2500ካሬ = 200ሉትር ውሃ ያስፈሌጋሌ (ይህን 

መንገዴ ቀጥታ የሚረጨውን የቦታ ስፋት (በካሬ) በአንዴ ካሬ ቦታ በመተካት ማሳጠር 

ይቻሊሌ)፡፡ 

ሠ. የፀረ-ተባይ መጠንን መፈሇግ 

ፀረ-ተባዩን የቀመመው/ የሰራው ፋብሪካ ፀረ-ተባዩ በምን ያህሌ መጠን እና የትኛውን ተባይ   

ሇመቆጣጠር መረጨት እንዲሇበት የፀረ-ተባዩ መሇያ (label) ይጽፋሌ፡፡ ሇዚህም ነው የፀረ-ተባዩን 

መሇያ ዯጋግሞ ማንብብ የሚያስፈሌገው፡፡ መሇያው ሊይ የሚፃፈው መጠን ከ--- እስከ--- 

(ሇምሳላ ከ2 እስከ 2.5 ሉትር) ተብል ሉገሇጽ ይችሊሌ፡፡ የተሇመዯው አሰራር አማካኙን 

መውሰዴ ቢሆንም ትንሹን መጠን መጠቀም የተሻሇ ነው፡፡ አንዲንዴ ጊዜ የመጠን ጥናት 

በግብርና ምርምር ማዕከሊት ሉዯረግ ስሇሚችሌ እንዯዚህ አይነት መረጃ መኖሩን በአካባቢው 

የሚገኙ የሌማት ሠራተኞችን መጠየቅ መሌካም ነው፡፡ 

1. የገቢረ-መርዝ (active ingredient, a.i) መጠን ሲሰጥ 

እንዱረጭ የታዘዘው የገቢረ-መርዝ (ገቢረ-መርዝ ማሇት የመርዝ ሥራ የሚሰራ ማሇት ነው) 

መጠን ሀ ኪግ በሄክታር ቢሆንና የገቢረ-መርዙ ውፍረት (concentration) ሇ በመቶ ቢሆን 

ሇርጭት የሚያስፈሌገው የፀረ-ተባይ መጠን  

= ሀ ኪግ በሄክታር X 100 

          ሇ 

      ሇምሳላ 

አንዴ አርሶ አዯር አንዴ ቀርጥ ሽንኩርት አሇው፡፡ ሽንኩርቱ በፋኖ አንጥረኛ ተባይ ስሇተጠቃበት 

ኢንድሳሌፋን (ታዮዲን) 35EC የተባሇውን ፀረ-ተባይ ሇመጠቀም ወስኗሌ፡፡ ኢንድሳሌፋን 0.7ኪግ 

ገቢረ-መርዝ (a.i.) በሄክታር በሆነ መጠን እንዱረጭ ቢታዘዝ ሇአንዴ ቀርጥ ሽንኩርት ስንት 

ሉትር ሙለ ቅመም ያስፈሌገዋሌ; 

መሌስ 
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ሀ. መጀመሪያ ሇአንዴ ሄክታር የሚያስፈሌገውን መጠን መፈሇግ፡፡ 35EC ማሇት ፀረ-ተባዩ 35 

በመቶ (%) ገቢረ-መርዝ ይዝት (ውፍረቱ 0.35ኪግ በሉትር ማሇት ነው) እና የቅመማው 

ዓይነት ዯግሞ ወፍራም ጉሽ (Emulsifiable concentrate, EC) መሆኑን ያሳያሌ፡፡ ስሇዚህ ሇአንዴ 

ሄክታር የሚያስፈሌገው የፀረተባይ መጠን  

= 0.7ኪግ/ሄ X 100 = 2ሉ/ሄ 

35 (ኪግ/ በሉ) 

ሇ. ሇአንዴ ቀርጥ የሚያስፈሌገው የፀረ-ተባይ መጠን 

= 2ሉ X 0.25ሄ = 0.5ሉትር 

1ሄ 

2. ሙለ ቅመማውii እንዱረጭ ሲታዘዝ  

የፀረ-ተባይ መጠን = 

ሇአንዴ ሄክታር የታዘዘው መጠን (ሉ/ኪግ) X የሚረጨው የቦታ ስፋት (ሄ)  

                አንዴ ሄክታር 

የቦታው ስፋት በካሬ ሜትር ከሆነ  

ሇአንዴ ሄክታር የታዘዘው መጠን (ሉ/ኪግ) X የሚረጨው የቦታ ስፋት (ካሜ)  

            10,000ካሜ 

ምሳላ “ሇ”ን ይመሌከቱ፡፡ 

ረ. ፀረ-ተባይ መቸ ይረጫሌ; 
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በሀገራችን ታሞ ከመማቀቅ አስቀዴሞ መጠንቀቅ የሚሌ አባባሌ አሇ፡፡ በእርግጥ ታሞ 

ከመማቀቅ አስቀዴሞ መጠንቀቅ ጥሩ ነው፡፡ በሰብሌ ጥበቃም ይህ አባባሌ ይዯገፋሌ፡፡ ነገር ግን 

ሇቅዴመ መከሊከሌ መጠቀም ያሇብን ፀረ-ተባይ ሳይሆን ባህሊዊ የመከሊከያ ዘዳዎችን ነው::  

ባህሊዊ መከሊከያ መንገዴ የሚባለት የቦታ (የአፈር) መረጣ፣ እርሻ፣ የዘር ወቅት፣ የዝርያ 

መረጣ፣ የዘር መጠን፣ የመስኖ መጠን፣ የማዲበሪያ መጠን፣ ሰብሌ ማፈራረቅ፣  የአረም 

ቁጥጥር ወዘተ እንዯሆኑ  ሊይ ተጠቅሷሌ፡፡ እነዚህ ባህሊዊ ቁጥጥር የሚባለት ስራዎች 

የሚሰሩት ሇተባዩ ቁጥጥር ተብል ሳይሆን ሇአትክሌቱ የሚያስፈሌጉ መዯበኛ ሰራዎችን 

በመስራት አትክሌቱ የሚያዴግበት ሁኔታ ሇተባዩ ምቹ እንዲይሆን ማዴረግ ነው፡፡ ሇምሳላ 

ሽንኩርት ሊይ የውሃ እጥረት የሽንኩርት አንጥረኛ ተባይን ክስተት ይጨምራሌ፡፡ የውሃ 

እጥረትን ማስወገዴ ሇሽንኩርቱ እዴገት አስፈሊጊ ነው፡፡ በተጓዲኝ ዯግሞ የተባዩን ክስተት 

ሇማስወገዴ ይረዲሌ፡፡ የማዲበሪያ መጠን ከሚፈሇገው በሊይ ከሆነ እንዯ ክሽክሽ ያለ ተባዪችን 

ይጋብዛሌ፡፡ እርሻ ሇማሳ ዝግጅት የሚዯረግ ስራ ቢሆንም አፈር ውስጥ የተዯበቁ ተባዮችን 

በተሇይም ትሊትልችንና ሙሽራዎችን በመግዯሌ ቁጥራቸው እንዱቀንስ ያዯርጋሌ፡፡  ስሇሆነም  

የመስክ እንክብካቤ ዘዳዎችን (agronomic practices) እንዯተመከረው መፈፀም ጠቃሚ ነው፡፡ 

ፀረ-ተባይ ሇመጠቀም ግን መጀመሪያ ተባዩ የሚያዯርሰውን የጉዲት መጠንና ያንን በመከሊከሌ 

የሚገኘውን ትርፍ መገመት ያስፈሌጋሌ፡፡ ሇዚህም ይረዲ ዘንዴ በየጊዜው አሰሳ ማዴረግ 

ያስፈሌጋሌ፡፡ 

13.4. አሰሳ 

አሰሳ ማሇት ተባይ መኖር አሇመኖሩን ሇማወቅ ናሙና መውሰዴና ውጤቱን መመዝገብ ማሇት 

ነው፡፡ ይህ ስራ አረም ከማረም፣ ውሃ ከማጠጣትና ከላልች ስራዎች የማያንስ ነው፡፡ አሰሳ 

ሲዯረግ ሙለ ማሳውን ማዲረስ ያስፈሌጋሌ፡፡ የማሳው ዲርቻ ብቻ ከታሰሰ የሚገኘው የናሙና 

ውጤት የተጋነነ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ተባይ ወረራ የሚጀምረው ዲር ሊይ 

ስሇሆነ ነው፡፡ የማሳው መሀሌ ብቻ ከታሰሰ ዯግሞ የሚገኘው የናሙና ውጤት ግምቱን ዝቅ 

ያዯርገዋሌ፡፡ ስሇዚህ በተቻሇ መጠን ሙለ ማሳውን ማሰስ ያስፈሌጋሌ (ስዕሌ 2)፡፡ አሰሳ ሲዯረግ 

ተባዩ ያሇበትን የተክሌ ክፍሌና  የማሳ ክፍሌ በዯንብ መሇየት ያስፈሌጋሌ፡፡ ይህም ፀረ-ተባይ 

መርጨት ካስፈሇገ ተባዩ ያሇበትን ክፍሌ ዋና ኢሊማ ሇማዴረግ ነው፡፡ የተወሰነ የማሳው ክፍሌ 
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ብቻ በተባይ የተወረረ ከሆነ  ያንን የማሳ ክፍሌ ብቻ መርጨት ተባዩን ሇመቆጣጠር 

ከማስቻለም በሊይ ጊዜንና ፀረ-ተባይ ሇመቆጠብ ይረዲሌ፡፡ 

ብዙ አይነት የአሰሳ አካሄድች አለ፡፡ ነገር ግን የናሙናው ውጤት አስተማማኝ እንዱሆን 

መስቀሇኛ፣ ዯረጃና ዚግዛግ ተመራጮች ናቸው (ስዕሌ 28)፡፡ እንዯ ማሳው ስፋት ከአንዴ እስከ 

አምስት ሜትር ርቀት ሊይ ያለ ተክልችን በእዴሌ በመምረጥ ተባዩን ወይም ያዯረሰውን 

የጉዲት መጠን በመቁጠር/ በመገመት መረጃው ይሰበሰባሌ፡፡ በየጊዜው የተመዘገበው መረጃ 

በስዕሌ (ግራፍ) መሌክ ተዘጋጅቶ ሲታይ የተባዩ ቁጥር እየጨመረ ወይም እየቀነሰ እንዯሆነ 

በቀሊለ ማየት ይቻሊሌ፡፡ 

 

ስዕሌ 28 የአሰሳ አካሄዴ ሀ= መስቀሇኛ ሇ= ዯረጃ ሐ= ዚግ ዛግ  

 

 

 

 

 

የመስመር አቀማመጥ 

ሀ 

ሇ 
ሐ 
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i
 አንዴ ቀርጥ ማሇት የአንዴ ሄክታር ሩብ (2500 ካሬ ሜትር = 0.25ሄክታር) ነው 

ii
 ሙለ ቅመማ (technical (commercial) product) ማሇት ገቢረ-መርዝ፣ እንዯ ቅመማው ዓይነት መበተኛ 
ወይም ማጓሻ፣ ማሟያና ተሸካሚ ነገር የያዘ ማሇት ነው፡፡ 


