
 
 
 
 

የበቆል የጥራት ዯረጃ 

ንግዴ ኢንደስትሪና ገበያ ሌማት ቢሮ 



የኢትዮጵያ የበቆል ዯረጃ  
E S 679;2001 

The ancestors of maize originally grew wild in Mexico 
and were radically different from the plant that is now 
one of the most important crops in the world. While 

the evidence is clear that maize was first domesticated 
in Mexico, the time and location of the earliest 

domestication and dispersal events are still in dispute. 





ትርጉም  

• በቆል በአንዲንዴ እንግሉዝኛ ተናጋሪ አገሮች corn /ኮርን  
በመባሌ የታወቃሌ ፡፡ ሜሶአሜሪካን / Mesoamirian  ነባር 
ሰወች ከቅዴመ ታሪክ በፊት ሇምግብነት እንዯዋሇ የታወቃሌ ፡፡ 

• በኢትዮጵያ ዯረጃ  

• በቆል ማሇት  ስርጉዴም ሆነ ሾጣጣ በቆል ሙለና በዯንብ 
የዯረቀውን ማሇት ነው ፤ 

• የዯረቀ በቆል ማሇት የርጥበት መጠኑ ከ 13% ያሌሆነ ማሇት ነው 
፤ 

•  ዴብሌቅ በቆል ማሇት የተሇያየ የበቆል ቀሇም የያዘ ማሇት ነው  

 

 



የቀጠሇ….. 

• ስርጉዴ በቆል/ dent maize/ ማሇት በሰፊው የበቆል 
ክፍሌ ሇስሊሳው ክፍሌ ወዯ ውስጥ ገባ /ሰርጎዴ ያሇ የሆነውን 
ነው    

• ባሌጩት /ሾጣጣ/flint maize /ጫፉ ጠንካራና ረዘም ያሇ 
የበቆል አይነት ነው  

• ቆሻሻ/Impurities / ማሇት የሚበሊም ሆነ የማይበሊ 
ከበቆል ውጭ የሆነ ነገር ሁለ እና ላልች ጥራጥሬወች 
፤የተሰበረ ፤ የተጨማዯዯ ፤ በበሽታ የተጎዲ ፤በነፍሳት የተጎዲ 
እና በአጠቃሊይ ከበቆል ተቃራኒ የሆነ ሁለ ማሇት ነው ፡፡ 



Dent Maize/ ስርጉዴ በቆል 

 



/Mouldy maize ሻጋታም በቆሎ 



Moldy maize / ሻጋታም በቆል  



የቀጠሇ… 

• ሻጋታም/mouldy/ በቆል ማሇት  1/3ኛው የበቆል ክፍሌ 
በአይን የሚታይ ሻጋታ ሲገኝበት ነው  ፡፡ 

• በሙቀት የተጎዲ/heat damaged / በቆል ማሇት 
የበቆልው ሙለው ፍሬም ሆነ ግማሹክፍሌ በመቆየት 
በሚመጣ ሙቀት /fermentation በተከታታይ በተከሰተ 
ሙቀት አማካኝነት በሙቀት የተጎዲ ማሇት ነው ፡፡ 

• ውጫዊ ቆሻሻ ማሇት /foreign  matter / ከበቆል ውጭ 
ያሇ ማንኛውም ኘገር የሚበሊም ሆነ የማይበሊ/organic or 
inorganic / ውጫዊ ቆሻሻ ይባሊሌ ፡፡ 



የቀጠሇ… 

• ላልች ፍሬወች፤/ Other grain / የሚበለ ፍሬወች ሁነው 
የተገመሱም ሉሆኑ ይችሊለ ወይንም ሙለ የሆኑ ነገር ግን 
በቆል ያሌሆኑትን ማሇት ነው ፡፡ 

• ያሊዯገ/ጮርቃ ፍሬ /Immature grain /፤እዴገቱን 
ሳይጨርስ የተሰበሰበ ፍሬ ማሇት ነው ፡፡ 

 



የበቆል አከፋፈሌ /Classification 

• የበቆል ፍሬ በሚከተሇው መሰረት ይከፈሊሌ ፡፡ 

  ቢጫ በቆል / Yellow maize/ ቢጫ ቀሇም ያሇው በቆል 
ሲሆን በዚህ ውስጥ ላሊ ቀሇም ያሇው በቆል ከ5.0% በሊይ 
መገኘት የሇበትም ፡፡ ሆኖም ከጫፉ አካባቢ ትንሽ እንዯ 
መቅሊት ያሇበት ፍሬ በዚህ ክፍሌ ውስጥ ይመዯባሌ ፡፡ 

ነጭ በቆል / Whit maize / መሌኩ ነጭ ሆኖ የላልች 
ቀሇም ዓይነት ፍሬ ከ 2.0% ያሌበሇጠ ሲገኝበት ማሇት ነው ፡ 

ቀይ በቆል /Red maize / የላልች በቆል አይነቶች ከ 
5.0% በታች ሲሆን ነው ፡፡ 



የቀጠሇ… 

ቅሌቅሌ  በቆል / Mixed maize /ማሇት በተፈጥሮ የተሇያየ 
ቀሇም ያሊቸው የበቆል ፍሬወች የሚገኙበት ማሇት ነው ፡፡ 

ባሌጩት/ ጫፈ ሹሌ / flint maize /ወዯ ጫፉ ጠንካራና 
ሾጣጣ ቅርጽ ያሇው ትንሽ የሇስሊሳ ክፍሌ ያሇው በቀሇሙም 
ቢጫ /ነጭ ኢንድስፐርም  የሆነ ማሇት ነው ፡፡ 

ስርጉዴ /Dent maize /በቆል ማሇት  በሰፊው መጨረሻ 
በኩሌ ስርጉዴ ያሇና በቅርጽ ወፈር ያሇ ነው ፡፡ 

 ባሌጩትና ስርጉዴ ማሇት ሁሇቱንም የያዘ ክፍሌ ማሇት ነው  



ኢንድስፐርም  



የበቆል ተፈሊጊ ሁኔታ /Requirements  

1. እያንዲንደ በቆል በአሇው የቆሻሻ መጠንና በተቀሊቀሇው  
ላልች ፍሬወች እና በበቆልው ዝርያ ኣይነት የመዯባሌ ፡፡ 

2. ማንኛውም የበቆል ፍሬ ንፁህና ተመሳሳይ /Sound 
/በቀሇምም አንዴ አይነት መሆን አሇበት  

3. ማንኛውም የበቆል ፍሬ ተጨማሪ የሚመርዝ ፤የተበከሇ፤ 
ከተፈጥሮ የተሇየ ያሌተሇመዯ  ሽታ ማሳየት የሇበትም ፡፡ 

4. በኢትዮጵያ ዯረጃ ማንኛውም በቆል የርጥበት መጠን ከ 
13% በሊይ ሉኖረው  አይገባም ፡፡ 



 



 



 



 



የቀጠሇ… 

5. ማንኛውም የበቆል ክፍሌ በህይወት ከሚታይ ነፍሳት ፤ ከሞተ 
ነፍሳት ፤ ቁርጥራጭ ፤ከቆርጣሚ እንስሳት ውጫዊም ሆነ ቀሪ 
ሽርፍራፊ ነጻ መሆን አሇበት ፡፡ 

6. ማንኛውም የበቆል ክፍሌ ከጎጅና ቶክሲክ ዘሮች ከ 0.5% በሊይ 
መገኘት የሇበትም ፡፡ 

7. ማንኛውም በቆል ከ 0.02% ከሞተ እንስሳት ቅራፊ ጉዴፍ ነገር 
ከ 250 ግራም ናሙና ውስጥ መገኘት የሇበትም  

8.  ማንኛውም በቆል ከ 0.05 በሊይ የቶክሲክ ዘር ፍሬ መኖር 
የሇበትም /crotolaria, castor bean, jimson weed,and 
other seeds are commonly recognized as harmful 
to health/ 



የበቆል ዯረጃ /Grade requirements for 
maize  

ተ.ቁ የዯረጃ ባህርያት          ዯ      ረ         ጃ   በ% የፍተሻ 
ዘዳ 

ምርመ

ራ 

 1 2 3 4 

1 የተሰበረ ፍሬ 2.0 3.0 4.0 5.0 ES ISO 

2 የውጭ ቆሻሻ 0.5 1.0 1.5 2.0 

3 እንከን ያሇው ፍሬ 

3.1 የተበሊሸ፤ቀሇሙ የወየበ 
፤የጎነቆሇ፤በውርጭ የተጎዲ 
/አመዲይ 

3.0 5.0 7.0 10.0 

3.2 በበሽታ የተጎዲ  0.5 0.5 0.5 0.5 

3.3 በነፍሳት የተጎዲ  0.5 1.5 2.0 3.0 

4 ጮርቃ ፍሬ  1.0 2.0 4.0 6.0 

5 ላልች የዘር ፍሬወች  0.5 0.5 1.0 1.5 

6 ተቃራኒ ክፍሌ  1.0 2.0 4.0 6.0 



በአንዯኛው የበቆል አይነት የላሊኛው የመገኘት 
መጠን  

•  በፊላንት /ሾጣጣው በቆል ውስጥ የስርጉደ /የዳንት በቆል 
ከ5.0% በሊይ መገኘት የሇበትም ፡፡ 

• በተመሳሳይ በስርጉደ በቆል ውስጥ የሾጣጣው በቆል ከ5% 
በሊይ መገኝት የሇበትም ፡፡ 

•  በፍላንትና ዳንት በቆል ውስጥ በእይታ ፍተሻ የፍላንት 
በቆል መጠን ከ 5% አስከ 95 % ክብዯት ይሆናሌ ፡፡ 

•  ጥራት ያሇው በቆል ክብዯት  ከ1000 ፍሬወች በተወሰዯ 
ናሙና በፍተሻ ዘዳ ES ISO 520 መሰረት ይወሰናሌ ፡፡ 

 



የቀጠሇ… 

• ናሙና አወሳሰዴ/Sampling/  ፤ ናሙና በኢትዮጵያ ዯረጃ  ES 
ISO  13690 or ES ISO 6644 መሰረት ይወሰዲሌ ፡፡ 

• ማሸግ /Packing / እያንዲንደ ክፍሌ በቆል  

   በአዱስ /New/ 

በሚስማማ /Suitable /  

ንፁህ በሆነ / Clean / 

ተመሳሳይ በሆነና / Sound / 

እርጥበትን በሚከሊከሌ ማሸጊያ መታሸግ አሇበት /ES 
666/Moisture proof / 

 



የምሌክት አዯራረግ 

• ማንኛውም በማሸጊያ ውስጥ የሚገኝ በቆል የሚከተለትን 
መረጃወች መያዝ አሇበት ፡፡ 

   የአምራቹ አዴራሻና ስም  
  የተመረተበት ቦታ /አገር  
የተመረተበት ዘመን  
  የበቆልው ክፍሌ እና ዯረጃ  
  የምርቱ ስም  
 ነጠሊ ክብዯቱ  ኪል ግራም  
የምርቱ መሇያ  
ላልች ገዡ በሚፈሌገው መሰረት  



የበቆል ጥራትን ሇመመዯብ የሚያስፈሌጉ 
መሳርያወች 

1. ሚዛን  እስከ 1ሚ.ግ ችልታ ያሇው  

2. ጉጠት /መቀስ  100ሚ.ሜ ቁመት ያሇው  

3.  የናሙና ማውጫ ጦር  

4.  ፕሊስቲክ  

5.  ምቹ የሆነ ጠረጴዛ  ናቸው  ፡፡ 



የስራ ቅዯም ተከተሌ  

• ከውጫዊ ቆሻሻ የጸዲ ናሙና መውሰዴና  

• ከተሇያያ ቦታ የተወሰዯውን በሚገባ ማዯባሇቅ /በመሳርያ መታገዝ 
ያስፈሌጋሌ ፡፡ 

• 3 ጊዜ 100ግራም  ወካይ ናሙና  በመውሰዴ  

 1. የተጎዲውነ ነፍሬ መሇየት  

2. ላልች ፍሬወችን መሇየት  

3. ጮርቃ ፍሬውን መሇየት  

4.ተቃራኒ ክፍለን መሇየት   

5. እያንዲንደን መመዘንና ካሌኩላት ማዴረግ  


