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መግቢያ 

የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት በዓሇም ሊይ ተዋቂ የአትክሌት ዓይነት 

ሲሆን ኮረቱ በቪታሚን፤ በፎስፎረስ ካሌሴምና ሃይሌ ሰጭ 

በተባለ ንጥረ ነገሮች የበሇፀገ ነው፡፡  የፈረንጅ ቀይ ሽንኩር 

በእርጥብነቱም ሆነ አድርቆና ፈጭቶ በማስቀመጥ ሇምግብነት 

መጠቀም ይቻሊሌ፡፡ የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ዘርና ኮረቱ ሇሃገር 

ውስጥ ገበያ ሲውሌ ኮረቱና አበባው ደግሞ ሇውጭ ገበያ 

ይውሊሌ፡፡ የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ወደ አገራችን የገባው በቅርቡ 

ሲሆን ከመስኖ አውታሮች መስፋፋት ጋር ተያይዞ በአሁኑ 

ወቅት በከፍተኛ ፍጥነት እየተስፋፋ ያሇና ከፍተኛ ገቢ 

የሚያስገኝ ስብሌ ነው፡፡  

በዘመናዊ አመራረት ዘዴ ግን  የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ምርት 

እስከ 400 ኩንታሌ በሄክታር ሉደርስ እንደሚችሌ የምርምር 

ውጤቶች ያመሇክታለ፡፡ የአማራ ክሌሌ  ከ 8000 ሄክታር በሊይ 

በሆነ መሬት ሊይ  የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት በማምረት የአገሪቱን 

26 በመቶ ምርት ይሸፍናሌ፡፡  

የሽንኩርት ምርት ሌማት በክሌሊችን ከጊዜ ወዯ ጊዜ 

እየጨመረ የመጣ ቢሆንም ምርታማነቱንና ጥራቱን ከማሳዯግ 

ጋር ተያይዞ የገኘው ሇውጥ ከዚህ ግባ የሚባሌ አይዯሇም፡፡ 

ሇዚህም ከሚጠቀሱ  በርካታ ምክንያቶች መካከሌ፡- 

1. የተሻሻለ ዝርያዎች በበቂ ሁኔታ ሇአርሶ አዯሩ 

አሇመዴረስና አሇመስፋፋት  

2. የዘር አመራረትና የጥራት ችግር  

3.  የበሽታና ነፍሳት ተባዮች ችግር  

4.  ዯካማ የሆነ የአመራረት ዘዳ  

5. በአብዛኛው ሽንኩርት አምራች አ/አዯሮች ምርታቸውን 

ወዯ ገበያ የሚያወጡበት ወቅት በተመሣሣይ ጊዜ በመሆኑ 

የዋጋ መርከስና የገበያ ችግር መከሰቱ፣ 

6. ጥራት ያሇው ምርት በማቅረብ በገበያ ሊይ ተወዲዲሪ 

መሆን አሇመቻሌ፣ 

7. ትራንስፖርትና የማቆያ ችግር እና ምርቱን አዴርቆና 

ወዯፋብሪካ ጥሬ እቃነት ሇውጦ ሇረጅም ጊዜ ምርቱን 

በማቆየት መጠቀም የሚያስችሌ ቴክኖልጂ ያሇመኖር 

የሚለት በዋናነት ሉጠቀሱ የሚችለ ችግሮች ናቸው፡፡ 

 

የሽንኩረት ዝርያዎች 

 

አንዴን የሽንኩርት ዝርያ ከላሊው ዝርያከየምንሇይባቸው 

መንገድች መካከሌ በመፋጀት ሃይሊቸው፡ በኮረት ቀሇማቸውና 
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ቅርጻቸው፣ ምርት በምስጠት ችልታቸው፣ በሽታ  በመቃቃም 

አቅማቸው፣ ሇረጅም ጊዜ ሳይበሊሹ በመቆየት ችልታቸውና 

ዘር በመስጠት ችልታቸው ሲሆን በሃገራችን ቀይ ቀሇም፣ 

የመፋጅትና ክብ ቅርጽ ያሊቸው ዝርያዎች በተጠቃሚው 

ዘንዴ ተፈሊጊ ዝርያዎች እንዯሆኑ ይታወቃሌ፡፡  

 

በምርምር የወጡ የተሻሻለ ዝርያዎች 

ዝርያ  የኮረት  

ቀሇም  

የኮረት 
ክብዯት  

መዴረሻ 
ጊዜ  

ምርት  የመቆያ 
ባህሪ  

ዘር 
የመስጠት 
ችልታ  

አዲማ 
ሬዴ  

ዯማቅ 
ቀይ  

60-80  110-130  300-350  ከፍተኛ  ከፍተኛ  

መሌካም  ቀይ  70-90  110-130  300-400  ከፍተኛ  ከፍተኛ  

ሬዴ 
ክራዋሌ  

ቀይ  70-90  130-145  270-300  ከፍተኛ  ዝቅተኛ  

ቦምቤ 
ሬዴ  

ነጣ ያሇ 
ቀይ  

75-90  110-120  250-300  ከፍተኛ  መካከሇኛ  

መር ምሩ 
ብራውን  

ቢጫ  85-90  120-130  280-300  ከፍተኛ  መካከሇኛ  

 

የፈረንጅ ሽንኩርት ምርት አመራረት 

ሇእዴገት ተስማሚ ሁኔታዎች 
 

ከፍታ፡- ከ700-1800 ሜትር ከባህር ወሇሌ በሊይ 

ሙቀት፡- በተሇይ ቆሊማ በሆኑ ሥፍራዎች የቀዝቃዛ ወቅትን 

ተከትል ሇማምረት ቢሞከር ጥሩ ውጤት የሰጣሌ 

  የውኃ ፍሊጎት፡-  

 በእዴገቱ ወቅት ከ 350-550 ሚሉ ሜትር ውኃ 

ያስፈሌገዋሌ 

 ከዝናብ ይሌቅ የፈረንጅ ሽንኩርትን በመስኖ ሇማምረት 

ቢሞከር በተሇይ ፐርኘሌ ብልች የተባሇውን በሽታ ጉዲት 

ሇመከሊሌ ያስችሊሌ፣ 

 እንዯዚያም ሆኖ በዝናብ ወቅት ሇማምረት ሲፈሇግ 

በተሇይ የማኩረቻው ወቅት ዯረቅ መሆኑን መረጋገጥ 

አሇበት፣ 

የአመራረት ዘዳዎች  

የአረባብ ዘዳው፡-  

 በተዘጋጀ ማሣ ሊይ በቀጥታ ዘርን በመዝራት ወይም ችግኝ 

አፍሌቶ በማዛመት የፈረንጅ ሽንኩርትን ማምረት 

ይቻሊሌ፡፡ ሆኖም በአነስተኛ ይዞታ ሽንኩርት አምራች 

ሇሆኑ ገበሬዎች ችግኝ አፍሌቶ መጠቀም ዘርን ሇመቆጠብ 

ያስችሊቸዋሌ፡፡  
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የማሣ ዝግጅት  

 እንዯ አካባቢው የአፈር አይነትና የአረም ሁኔታ 

ሽንኩርትን ሇማምረት ማሣን በዯረቅ ዯጋግሞ በማረስና 

በማሇስሇስ አፈሩን ማስተካከሌ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

ችግኝ ማዘጋጀት  

 በሽታን ሇመከሊከሌ ችግኝ የሚፈሊበት ቦታ በአሇፉት 

አራት አመታት ሽንኩርት ያሌተመረተበት መሆን 

አሇበት፡፡ 

 1 ሜትር በ5 ሜትር የሆነ መዯበኛ ወይም 1 ሜትር 

በ10 ሜትር መዯብ ማዘጋጀት ይቻሊሌ፡፡  

 የሽንኩርትን ዘር ሇማብቀሌ የተሇየ እንክብካቤና 

ጥንቃቄን የሚጠይቅ ስሇሆነ የተመረጠው ቦታ 

ቀዴሞውኑ በብስባሽ አካሌ / Organic matter/ የዲበረ 

ካሌሆነ 3 እጅ አፈር 2 እጅ የእንስሳት ፍግ /ኮምፖስት/ 

1 እጅ አሸዋ በማዴረግ ዯባሌቆ መዯቡን ማዘጋጀት ፣ 

 በመዯቦቹ ሊይ አግዴም 15 ሣ.ሜትር ርቀት ያሊቸው 

መስመሮች ማዘጋጀት፡፡  

 ሇ1ሄ/ር ማሣ የሚያስፈሌገውን የመዯብ ብዛት /1ሜትር 

x 5ሜትር /112 መዯብ ወይም 560 ካሬ ሜትር ስፋት 

ያሇው ቦታ ነው፣  

 

ዘር መዝራት፡- 

የሚዘጋጀው የችግኝ ማዘጋጃ መደብ 1 ሜትር ስፋትና ከ 5-10 

ሜትር ርዝመት ሉኖረው የሚገባ ሲሆን መደቡ ከተዘጋጀ በኃሊ 

በቀጭን እንጨት 2 ሳ.ሜ ጥሌቀት ያሇው መስመር በመደቡ 

ርዝመት ተቃራኒ በየ10 ሳ.ሜ ሌዩነት የመዝሪያ መስመር 

በማስመር 10 ሜትር ስኩየር ሇሆነ መደብ ዘሩ ከመዘራቱ 

በፊት 200  ግራም ዳፕ ማዳበሪያና ዘሩ ከተዘራ ከ15 እስከ 20 

ቀናት በኃሊ 100 ግራም ዩሪያ ማዳበሪያ መጨመር 

ያስፈሌጋሌ፡፡ ዘሮችን በስሱ ማፍሰስና አፈር በስሱ ማሇበስ፡፡ 

የተዘሩትን ዘሮች ከፀሐይ ብርሃን ሇመከሊከሌና የመደቡን 

እርጥበት ሇመተበቅ ዘሩ በሚገባ እስኪበቅሌ መደቡን በሳር 

ማሌበስና ጧት ጧት እና ማታ ማታ ወንፊት ባሇው የውሃ 

ማጠጫ ጀርዲን ማጠጣት፡፡  560 ሜትር ሰኩየር ስፋት የሆነ 

የሽንኩርት መደብ አንድ ሄክታር ማሳን ሇመትከሌ በቂ እንደሆነ 

ይገመታሌ፡፡ የህን ያክሌ መደብ የሽንኩርት ችግኝ ሇማዘጋጀት 

90 ፕርሰንት ብቅሇት ደረጃ ያሇው 3-4 ኪ.ግ ዘር ያሰፈሌጋሌ፡፡ 

ችግኝ ማዛመት፡-  

 የችግኙ እዴሜ ከ 40 እስከ 50 ቀናት ሲሆነው ወይም ከ 3 

እስከ 4 እውነተኛ ቅጠሌ ሲያወጣ ይዛመታሌ፡፡ 
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 የአተካከሌ ርቀት፡-  

 40 ሳ.ሜትር በቦይ መካከሌ 20 ሳ.ሜትር በመዯቡ ሊይ 

ሇሚገኙት የሁሇት መስመሮች እርቀትና 10 ሳ.ሜ 

በተክልች መካከሌ መጠቀም የሚቻሌ ቢሆንም በተክሌ 

መካከሌ ስሊሇው የእርቀት መጠንን በተመሇከተ በቅርብ 

የተድረጉ የጥናት ውጤቶች እደሚያሳዩት በተክሌ መካከሌ 

ያሇው ሰፊ ርቀት (10ሳ.ሜ) ከጠባብ ርቀት (5 ና 7.5 

ሳ.ሜ) ጋር ሲነፃፀር የሚመረተው ኮረት ትሌሌቅ ከመሆኑም 

በተጨማሪ በቀሊለ የሚበሊሽ እንደሆነ ተረጋግጧሌ፡፡   

ኩትካቶና አረም ቁጥጥር 

ኩትኳቶና አረም ቁጥጥር በሽንኩርት አምራች አርሶ አደሮች 

ዘንድ በተደጋጋሚ ከሚከናወኑ የእንክብካቤ ሥራዎች ውስጥ 

አንዱና ዋነኛው ነው፡፡ ኩትኳቶ አፈሩ ሌሌ እንዲሆንና በአፈር 

ውስጥ የአየር እንቅስቃሴ እንደሌብ እንዲኖር ያደርጋሌ፡፡ 

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 በ15ኛው ቀን፤ 

ሁሇተኛው ኩትኳቶ በ30ኛው ቀን፣ 3ተኛው  በ50ኛው ቀን፣ 

4ኛው ደግሞ እንዳስፈሊጊነቱ ታይቶ መኮትኮት ይኖርበታሌ፡፡ 

የማዲበሪያ አጠቃቀም 

 ዲኘ 200 ኪል ግራም በተከሊ ወቅት እና 100 ኪል 

ግራም ዩሪያ በሁሇት ጊዜ፣ 

 ግማሹ በተከሊ ወቅት፣ ቀሪው ግማሹ የተክለ እዴሜ 

ከ30 እስከ 40 ቀናት ሲሆነው በተክለ አካባቢ 

ማስታቀፍ፣ 

 

የመስኖ ውኃ አጠቃቀም 

 

 የፈረንጅ ቀይ ሽንኩርት ተክሌ ሥር ወዯ አፈር ውስጥ 

ጠሌቆ የማይገባ ከመሆኑ አንፃር ቶል ቶል ውሃ 

ማጠጣት ይጠይቃሌ፡፡  
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 የውሃ መጠንና ዴግግሞሽ እንዯ የአካባቢው የአየር 

ሁኔታ፤ ዝርያና የአፈር ሁኔታ የሚሇያይ ሲሆን 

ቢያነስ ከ5-7 ቀናት ውስጥ አንዴ ቀን ማጠጣት 

ያስፈሌጋሌ፡፡ 

 ከዚህ ሊይ ትኩረት ሉሰጠው የሚገባ ነገር የኮረቱን 

ጥራትና የመቆት ችልታ ሊይ ተፅዕኖ እዳይኖር ኮረቱ 

ከመሰብሰቡ ከ15-25 ቀናት በፊት ውሃ መጠጣቱ መቆም 

አሇበት፡፡  

የአበባ ዘንግን ማስወገድ 

የአበባ ዘንግ መውጣት በሽንኩርቱ የኮረት ምርትንና ጥራትን 

በከፍተኛ ደረጃ ስሇሚቀንስው የአበባ ዘንጉ ወዲያውኑ እንደወጣ 

እየተከታተለ በእጅ ማስወገድ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

በሽንኩርት ምርት ሊይ የሚከሰቱ ተባዮችና መከሊከያዎች 

 
 ትሪኘስ /የፋሮ አንጥረኛ/ የተባሇ ተባይን ሇመከሊሌ 

0.5 ሉትር ሳይፐርሜትሪን 10% ፀረ ተባይ ኬሚካሌ 

በ800 ሉትር ውኃ በጥብጦ ሇአንዴ ሄክታር ከ3 እስከ 

4 ጊዜ ዯጋግሞ መርጨት፡፡ 

 የፐርኘሌ ብልች (Alternaria porri) የበሽታው 

መሌክት ሲታይ ከ2 እስከ 5 ኪል ግራም ማንኮዜብ 

በ600 ሉትር ውኃ በጥብጦ በየ 10 ቀናት ሇሄክታር 

ይረጫሌ ወይም 3 ኪ.ግራም ሪድሚሌ በ600 ሉትር 

ውኃ ተበጥብጦ ከ3 እስከ 4 ጊዜ ሇ1 ሄ/ር ይረጫሌ፡፡ 

 የሽንኩርትን ማሣ ቢያንስ 2 ጊዜ ማረም፣ መጀመሪያ 

በ20ኛው ቀን፣ ሁሇኛው በ45ኛው ቀን እየታረመ ቀሊሌ 

ኩትኳቶ ማካሄዴ፣ 

ምርት አሰባሰብ 
 

 ሽንኩርት መዴረሱ የሚታወቀው ቅጠለ ¾ ክፍለ አንገቱ 

ተቆሌምሞ ወዯ መሬት ሲያዘነብሌ፣ 

 ወይም 50% የሚሆነው ቅጠሌ መሬት ሊይ ሲወዴቅ 

/ሲያዘነብሌ/ ነው፣ 

 በላሊ በኩሌ ቅጠለ ሙለ በሙለ ከመዴረቁ በፊት ምርቱ 

ከመሬት ውስጥ ተነቅል መውጣት አሇበት፣ 

 አሇበሇዚያ ዝም ብል ከተተወ እየሟሸሸ ሉሄዴ ይችሊሌ፣ 

 የተነቀሇው ሽንኩርት ከነቅጠለ እዚያው ከማሣው ሊይ 

በፀሐይ በማዴረቅ ኮረቱ እንዱጠነክር ቢዯረግ ይመረጣሌ፣ 

 አሇበዚያም ወዱያውኑ ከተሰበሰበ በኋሊ ከኮረቱ አንገት ሊይ 

ትንሽ ከፍ ብል /1-2 ሣንቲ ሜትር ያህሌ/ የቀረውን 
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የቅጠሌ አካሌ ማስወገዴና ዯረቅ ቦታ በመዘረር እንዱርቅ 

ማዴረግ፣ 

 ወዯ መጋዘንም ሆነ ወዯ ገበያ ሇማጓጓዝ ሲፈሌግ በውስጡ 

በተሇያዩ መክንያቶች ጉዲት የዯረሰባቸውና በመሟሸሽ 

ሊይ ያለትን ሇይቶ ማውጣት ያስፈሌጋሌ፣ 

የፈረንጅ ሽንኩርትን የማጠንከር ዘዳ (Curing)  
 

ኮረቱ ከተሰበሰበ በኃሊ ማጠንከር በኮረቱ የውጭ ሽፋን አንገት 

ያሇውን አሊስፈሊጊ እርጥበት በማስወገድ በሽታን ሇመከሊከሌና 

ጥራቱን ጠብቆ ሇማቆየት ይረዳሌ፡፡ በተጨማሪም ኮረቱ 

እንዳይጨማደድና ጥሩ ቀሇም እንዲኖረው ይረዳሌ፡፡ ይህን 

ሇማድረግ ኮረቱ በሚሰበሰብበት ወቅት ቅጠልች ሙለ በሙለ 

ደርቀው አንገቱ እሰኪዘጋ ድረስ ማሳው ሊይ ከ3-5 ቀናት 

በማቆየት በፀሃይ ማድረቅና ኮረቱ እንዲጠነክር ማድረግ 

ይቻሊሌ፡፡ በዚህ ጊዜም ጠንካራ የፀሐይ ብርሃንን ሇመከሊከሌ 

በራሱ ቅጠሌ መሽፈን ይመከራሌ፡፡ ላሊው የማጠንከሪ መንገድ 

ደግሞ አየርና የፀሐይ ብርሃን እንደሌብ  በሚያስገባ ማቆያ 

መጋዝን ርብራብ ሊይ በስሱ ዘርሮ ሇ21 ቀናት ያህሌ ማቆት 

ነው፡፡ ይህ ኮረቱን የማጠንከርና የሊይኛውን የተክለ ክፍሌ 2 

ሳ.ሜ እስኪቀር ድረስ መቁረጥ እስከ 15 በመቶ  የምርት 

መባከንን እንደሚቀንስ የተሇያዩ ጥናቶች ያረጋግጣለ፡፡ ኮረቱ 

በትክክሌ መጠንከሩ የሚታወቀው አንገቱ ጥብቅ ብል ሲዘጋና 

የኮረቱ የውጭ ሽፋን ሲነኩት ድምጽ ሲያሰማ ነው፡፡ ከጠነከረ 

በኃሊም ሥሩና ቅጠልቹ ተቆርጠውና ተመርጠው ወደ መጋዝን 

ወይም ሇገበያ ይቀርባለ፡፡  

የቀይ ሽንኩርት ኮረት መጠንከሩን ማወቅ የሚቻሇው አንገቱ 

አካባቢ ጥብቅ በል ይደርቃሌ፣ዉጫዌ ቅርፌቱ በደንብ ይደርቃሌ 

እንዲሁም ከ3-5% ክብደቱን ያጣሌ፡፡ ደረቅና ነፍሻማ አየር 

ሁኔታ መኖር፣ የሙቀት መጠኑ 20 oc አካባቢ  እንዲሁም 

አንጻራዊ የአየር  እርጥበቱ  ከ70 -80%  ቢሆን  የሚለት 

 ኮረት ማጠንከር (curring) ሊይ መወሰድ ያሇባቸዉ ጥንቃቄዎች 

 ናቸው፡፡ 

ኮረት የማጠንከር (curring) ጠቀሜታዎች 

ጥሩ ቀሇም እንዲኖረዉ ያደርጋሌ፣እርጥበት ከዉስጥ እንዳይጣ 

በማድረግ/physiological loss/ ይከሊከሊሌ፣ በክምችት ወቅት 

በቀሊለ እንዳይበሊሽ ያደርጋሌ እንዲሁም አፈሩን በማራገፍ 

ሇአይን ማራኪ  ያደርገዋሌ፡፡  ኮረቱ  ከጠነከረ  በኋሊ  ምርቱ 

በሚከተለት መስፈርቶች መሰረት መሇየት ይቻሊሌ በመጠን፣ 

ቀሇም፣ ጣዕም፣የቆሰሇ (damage)፣ በከፌሌ የበሰበሰ፣ በነፍሳቶች 

የተበሊ፣ በደንብ የጠነከረ  ወ.ዘ.ተ. 
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ሽንኩርት ሳይበሊሽ ሇመካከሇኛ እና ረዥም ጊዜ እንዴት ማቆት 

ይቻሊሌ???  

የተሻሻለ የምርት ማከማቻ ዘዴዎችን መጠቀም  

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 ዲግሪ ስንቲግሬድ የአየሩ ርጥበት መጠን 

ደግሞ ከ65-75 በመቶ ሉሆን ይገባሌ፡፡ መጋዝኑ በአካባቢው 

ከሚገኙ ቁሳቁሶች ማሇትም እንጨት፤ባሇወንፊት ሽቦና የጣሪያ 

ክዳን ሳር ሰርቶ ኮረቱን በስሱ በመደርደሪያ ሊይ በሶስት 

ንብርብሮሽ በማስቀመጥ ከ3-4 ወራት ያሇምንም ችግር መቆየት 

ይችሊሌ፡፡ የሚስራው መጋዝን አየር በቀሊለ እንዲያገኝ ወደ ነፋስ 

አቅጣጫ ሉደረግ ይገባሌ፡፡ 

 
ስዕሌ 1 የተጠናቀቀ የሽንኩርት ምርት ማከማቻ 

 

የሽንኩርትን ምርት ወዯ ገበያ ማææዝ 
የሽንኩርት ምርት ከላልች ቶል ከሚበሊሹ የአትክሌት 

አይነቶች (ቲማቲም) አንፃራዊ በሆነ መሌኩ ራቅ ወዯ አሇ 

ቦታ አæጉዞ ሇመሸጥ የተሻሇ ነው፡፡ ይሁን እንጅ በማææዝ 

ወቅትከሚገባው በሊይ ዯራርቦ በመጫን በብሌሽት ምክንያት 

የምርት ብክነት እንዲይዯርስ አስፈሊጊውን ጥንቃቄ ማዴረግ 

ይጠበቃሌ፡፡ ኮረቶች ባሊቸው የቅርፅ መጠን መሠረት ዯረጃ 

ከወጣሊቸው በçሊ ከ 20-30 ኪ.ግ ሉይዙ በምችለ ከእንጨት 

ወይም ከፕሊስቲክ በተሠሩ ሣጥኖች በአይነት በአይነታቸው 

በማዴረግ በተሇያዩ የማææዣ አይነቶች በማææዝ  ወዯ ገበያ 

ማቅረብ ይገባሌ፡፡ 
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በሐገራችን የሽንኩርት ምርት ገበያ ሁኔታ 
 

 

በክሌሊችን የሚመረተው ምርት ሁለም ማሇት ይቻሊሌ እየዋሇ 

ያሇው ሇአካባቢ ገበያ ብቻ ነው፡፡ ምርቱ በአብዛኛው 

እየተመረተ ያሇው በመስኖ ቢሆንም አ/አዯሩ ሇገበያ ያሇው 

ኢንፎርሜሽን ውስን በመሆኑ የሽንኩርት ምርት ዋጋ 

በመርከስ የገበያ ችግር ሲያጋጥማቸው ይስተዋሊሌ፡፡ 

በመሆኑም በተሇይ ከመጋቢት -ሚያዚያ ባለ ወራቶቸ ከፍተኛ 

የሆነ የሽንኩርት ምርት ወዯ ገበያ የሚወጣበት ወቅት 

በመሆኑ አ/አዯሮቸ ምርታቸውን ሇአንዴ ኪል ከአንዴ ብር 

በታች በሆነ ዋጋ እንዱሸጡ ሲገዯደ ቆየተዋሌ፡፡  

 

ስሇዚህ አ/አዯሮቸ ሇወዯፊት ከእንዯዚህ አይነቱ ችግር 

ሇመሊቀቅ የተሇያዩ የገበያ አማራጮችንና የአመራረት 

ዘዳዎችን ሉቀይሱ ይገባሌ፡፡  

 

 

 

 

 

ከእነዚህም መካከሌ የመጀመሪያው አ/አዯሮችን በቡዴን 

በማዯራጀት ሁለም ምርታቸውን በአንዴ ወቅት ወዯ ገበያ 

ከማቅረብ ይሌቅ ተራ በተራ በማምረት ምርቱ ሳይåረጥ 

አመቱን ሙለ የሚቀርብበትን ዘዳ መፍጠር ይገባሌ፡፡  

 

ከዚህ ጋር ተያይዞ አምራቾች በቡዴን ወይም በማህበር 

መዯራጀት ከቻለ በትሊሌቅ ከተሞች የራሳቸው የሆነ የመሸጫ 

ሱቅና የማቆያ መጋዝኖችን በማååም በራሳቸውና 

በተመጋቢው መካከሌ ያሇውን የንግዴ መሠሊሌ በማሳጠር 

መሃሌ በሚገኙ ነጋዳዎች አማካኝነት ያጡ የነበረውን ዋጋ 

በቀጥታ በማግኘት ተጠቃሚ ሉያዯርጋቸው ይችሊሌ፡፡ 

ላሊውና ሁሇተኛው ዘዳ ምርቱን ረዘም ሊሇ ጊዜ ማቆየት 

የሚችለበትን ሁኔታ በማመቻቸት የተሻሇ ገበያ በሚገኝበት 

ወቅት አውጥተው የሚሸጡበትን ሁኔታ መፍጠር 

ያስችሊቸዋሌ፡፡  

 

 

 

 

 


