
 
 
 
 

የሽንኩርት የጥራት ዯረጃ 

ንግድ ኢንደስትሪና ገበያ ሌማት ቢሮ 



የኢትዮጵያ የሽንኩርት ዯረጃ 
ኢ ዯ./ES/ 384 2005 

ይህ የሽንኩርት ዯረጃ በአይነቱ 
/ካሌቲቫራስ/Allium Cepa L/ሇተጠቃሚው 
ትኩስና በተፈጥሮ ይዞታ ያሇው ሙለ ቅጠልች 

ያለትን ሽንኩርት ነው ፡፡ 



የቃሊት ትርጉም  

• የተጎዲ ፤ ማሇት በምሌከታ ወይም በምርመራ ወቅት ማንኛውም 
ጉድሇት ወይም ጉዲት ከታየበት ፤ወይም የሽንኩርቱን ጥራት 
የሚቀንሰውን ሁለ ያጠቃሌሊሌ ፡፡ 

• ተመሳሳይ ባህርይ ፤ ማሇት አንድ የዘር አይነት ማሇት ነው ፡፡ 
• ንፁህ ፤ማሇት ሽንኩርቱ ከማንኛውም ቆሻሻ ፤ ከውጫዊ ባዕድ 

ነገር ነጻ የሆነ ማሇት ነው፡፡ ነገር ግን ከማሳ ሲሰበሰብና 
በሚታሸግበት ጊዜ የዯረሰን ጉዲት አይጨምርም፡፡  

• ውጫዊ ቆሻሻ /ፎሪን ማተር/ ማሇት ከሽንኩርት ውጭ የሆነውን 
ማሇት ነው፡፡ 

• ሙለ /ኢንታክት/ ማሇት ከሽንኩርቱ  ውስጥ ምንም ነገር 
ያሌወጣሇት ወይንም ያሌተጎዲ ማሇት ነው ፡፡ 
 



 የሽንኩርት ጠቅሊሊ ተፈሊጊ ሁኔታ  

• በሁሇቱም  የሽንኩርት ክፍልች ሇየራሳቸው ከተፈቀዯው ስህተት 
ውጭ ማንኛውም ሽንኩርት የሚከተለትን ማሟሊት አሇበት ፡፡ 

  የሌተጎዲ /ያሌተነካ /Intact/ 

   መጥፎ ሽታ የላሇው/sound/ 

  ንጹህ እና በተግባር በአይን ከሚታዩ ነፍሳት የጸዲ 

  ከቅዝቃዜ የተነሳ ያሌተጎዲ  

በተከታታይ ሇመጠቀም በበቂ ሁኔታ የዯረቀ /ሇፒኪንግ 
ሽንኩርት ግን ቢያንስ ሁሇቱ የመጀመርያወቹ ሽፋኖችና ግንደ 
ሙለ በሙለ መድረቅ አሇባቸው / 
 

 



የቀጠሇ… 

  ውስጡ ባዶ ወይም ቀዲዲ ብቻ መሆን የሇበትም በላሊ በኩሌ 
ጠንካራ ግንድም መሆን የሇበትም /hollow /tough 

  ከነፍሳት የጸዲ  

  በነፍሳት አማካኝነት ያሌተጎዲ  

  ውጫዊ እርጥበት የላሇው /ምሳላ ሇመንቀሌ እንዲያስቸግር 
ውሃ ማጠጣት/ 

  ከውጫዊ ሽታና ጠረን የተወገዯ  
  ዋናው ሽንኩርቱ ግንድ ወይም ክፍሌ ዙረቱ በትክክሌ የተከፈሇና 

ከ6 ሴሜ መብሇጥ የሇበትም / ይህ ግን ሇስትሬንጅድ ሽንኩርት 
አይሰራም / 
 



 የሽንኩርት ጠቅሊሊ የእድገት ሁኔታ  

•  በጉዞና በአያያዝ ወቅት የሚያጋጥሙ እንግሌትን የሚቋቋም 
•  ከመድረሻው ቦታ ሳይጎዲ በአጥጋቢ ሁኔታ የሚዯርስ  
መሆን አሇበት  ፡፡ 
 

ክፍሌ 1  
በዚህ ክፍሌ ውስጥ የሚመዯበው ሽንኩርት ጥሩ የጥራት ዯረጃ ኑሮት 
  የጠበቀ እና ጥብቀቱን ይዞ የሚቆይ  
  በአይን የሚታይ የበቀሇ ቡቃያ /ሹት /የላሇው 
  ያሌተፈሇገ አበቃቀሌ /በጎኑ / የማይታይበት  
  ከስሮች የጸዲ  
 



ክፍሌ 2 

በዚህ ክፍሌ ውስጥ የሚመዯበው  የሽንኩርት ዓይነት በክፍሌ አንድ የተጠቀሰውን የጥራት 
ዯረጃ የማያሟሊ ሆኖ ነገር ግን የመጨረሻውን የሽንኩርት ጠቅሊሊ  ዯረጃ ማሟሊት አሇበት፡፡  
  ቀሇሙ ያሌወየበ /ያሌተቀየረ 
  ከ 10 ፐርሰንት በሊይ የመብቀሌ ሁኔታ የማይታይበት  
  በመሰብሰብ ጊዜ ምሌክት የላሇው  
  በበሽታ ወይም በነፍሳት ያሌተጎዲ  
  በትንሹም ያሌተሰነጠቀ  
  ያሌተጫረ /ያሌተፈገፈገ 
 ስር ያሌበዛበት  
 በዕርጥበት አማካኝነት የተቀየረው ቀሇም የሽንኩርቱን የሊይ ሽፋን  ያሌጎዲ ጉዲቱ ½ 

ያሌበሇጠ፡  
 በውጫዊ ቆዲ መሰንጠቅ ¾ መብሇጥ የሇበትም፡፡  
 



መጠን  

• መጠን የሚወሰነው ከሽንኩርቱ መሀከሌ ካሇው ዱያሜትር 
በመነሳት የትንሹና የትሌቁ ሽንኩርት ዱያሜትር በአንድ እሽግ 
ውስጥ ከዚህ በታች ከተገሇጸው በሊይ መብሇጥ የሇበትም፡፡  

  
የትሌቁ ዱያሜትር የትንሹ ዱያሜትር መሆን ያሇበት  

20 ሚ.ሜ 10 ሚሜ  5 ሚሜ 

40 ሚ ሜ 20 ሚሜ 15 ሚሜ 

25 ሚሜ 15 ሚሜ  10 ሚሜ 

70 ሚ ሜ  40 ሚሜ  20 ሚሜ 



የቀጠሇ.. 

• የትንሹ ሽንኩርት ዱያሜትር 70 ሚሜ እና ከዚያ በሊይ ከሆነ 30 ሚሜ  
በታች መሆነ የሇበትም :: 

 

በጥራትና በመጠን የተቀመጠውን   ሁሇት ዯረጃ  ማሟሊት አሇበት::  

የተፈቀዯ የጥራት ግድፈት  /Quality tolerances/ 

 ክፍሌ  1  

• 10 ፕርሰንት በቁጥርም ሆነ በክብዯት ዯረጃ 1ን  ካሊሟሊ ግን ዯረጃን 2 ያሟሊ:  

ክፍሌ  2  

• 10 ፕርሰንት በቁጥርም ሆነ በክብዯት የመጨረሻውን ካሊሟሊ 

 

 

 



የተፈቀዯ የመጠን ግድፈት /size tolerances/ 

• 10  ፕርሰንት በቁጥር ወይም በክብዯት የክፍለንም ሆነ የመጨረሻውን ዯረጃ ያሊሟሊ፡ 
         
አስተሻሸግ  /Packaging / 
አንድ ወጥ / Uniformity /  
  እያንዲንደ እሽግ አንድ ዓይነት ሆኖ በተጨማሪ በዝርያም ሆነ በጥራት ወይም በመጠን 

አንድ  ተመሳሳይ መሆን አሇበት ፡፡ 
  የሚታየው ክፍሌ በውስጥ ከአሇው ጋር አንድ ዓይነት መሆን  አሇበት ፡፡ 
  በማሸግ ወቅት ምርቱ እንዲይበሊሽ አዱስ እና ንፁህ ሆኖ የውጫዊም ሆነ ውስጣዊ ጉዲት 

የማያስከትሌ ፡፡ የንግድ ምሌክት በወረቀት ወይም በማህተም ሲቀመጥ መርዛማ /ሉሰርግ 
ቀሇም መጻፍ የሇበትም ፡፡ 

  እሽጉ ከውጫዊ ቆሻሻ የተወገዯ ትኩስነቱን እንዯያዘ የሚዯርስ መሆን አሇበት፡፡  
 



የምሌክት አዯራረግ /Labeling/  

• በትክክሌ ሉታይ የሚችሌ ሆኖ፡  

  የአምራቹ ወይም ያቅራቢው ስምና አድራሻ 

 የምርቱ አይነት  

 የተመረተበት ቦታ  

 ዯረጃ  

 መጠን / የትንሹ እና የትሌቁ መጠን  

 የታሸገበት ቀን  መገሇፅ አሇበት፡፡ 

 



የብረት መጠን  

• ከዚህ በታች ከተገሇጸው መጠን ውጭ ብረት መገኘት 

የሇበትም  ፡፡ 

 ቁ.ር. ከባድ ብረት /Heavy metals/ Requirements/ ዯረጃ  

1 ሉድ/Lead mg/kg,max 0.30 

2 ከድሚዩም / Cadmium mg/kg,max 0.20 



በአብክመ የሽንኩርትና  ምርት የሚገኝበት የጥራት ዯረጃ  

 

 

     

የምርት 
ዓይነት  

ተፈሊጊ ሁኔታ በኢት

ዮጵያ 
1ኛ 
ዯረጃ  
% 

በኢትዮ

ጵያ 2ኛ 
ዯረጃ  
% 

የክሌለ  ምርት 
የሚገኝበት ዯረጃ  
% 

ምርመ

ራ 

ሽንኩር

ት 
 የጠበቀ 
በተባይና በሽታ 
ያሌተጎዲ  
ውጫዊ ርጥበት የላሇው 
ከስሮች የጸዲ  
በበቂ ሁኔታ የዯረቀ 
ያሌተሰነጠቀና 
ያሌተጫረ 

 

100 90   ከ 90% በታች  



ሥእሊዊ መግሇጫዎች 



















የቆጋ መስኖ አዉታር (ሜጫ) 



ሽነኩርት አምራች ገበሬዎች  






