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በሩዝ  ምርት ጥራትና ዯረጃ ሊይ  ሇሚሰጥ  ስሌጠና  

የተዘጋጀ  ጽሁፍ 

መስከረም 2008 ዓ/ም 

 

ንግዴ ኢንደስትሪና ገበያ ሌማት ቢሮ 



 የሩዝ ምርት ከብርዕ ሰብልች ዉስጥ  የሚመዯብ ሲሆን ከግማሽ 
በሊይ የሚሆነዉ  የዓሇም ህዝብ  ዋና ምግብና  የገቢ ምንጭ ነዉ  

 የሩዝ ምርት ከላልች ሰብልች የሚሇየዉ ዉሃ ገብ በሆነ ቦታና 
፤ዉሃ ሚጥሇቀሇቅበት፤የሚመረት ሰብሌ ነዉ  

  በዓሇም ሊይ ከሚገኘዉና ሇእርሻ  ከሚዉሇዉ መሬት ዉስጥ 150 
ሚሉዮን ሄ/ር የሚሆነወ በሩዝ ምርት የሚሸፈን ነዉ  

 



 በሃገራችን  የሩዝ  ምርምርና  ማምረት ስራ የተጀመረዉ በ30 
ዓመታት ባሇዉ ጊዜ ዉስጥ  እንዯተጀመረ ቢታዎቅም  በተሇያዩ 
ምክንያቶች  ትኩረት ባሇመሰጠቱ  አምራቹ  የምርቱ ተጠቃሚ 
ሳይሆን ቆይቷሌ 

 ከጥቂት ዓመታት ወዱህ በምግብ ራስን ሇመቻሌ በሚዯረገዉ ጥረት 
ጠቀሜታዉን በመረዲት በተሇያዩ ቦታዎች የተጠናከረ የምርምር 
ስራዎች በመካሄዴ ሊይ ነዉ/ወረታ ሊይ የምርምር ማዕከሌ አሇ/ 

 



 እስካሁን በተዯረገዉ ጥረት 

  ምርትና ምርታማነት በማሳዯግና 

  የምግብ ዋትናን በማረጋገጥ ሊይ ብቻ ትኩረት ይዯረግ  ነበር 

 አመራረቱም  በገበያ ተፈሊጊ በሆኑ ዝረያዎችና በጥራት በማምረት ሊይ 
ያሊተኮረ በመሆኑ አርሶ አዯሩ በሩዝ ምርትሊይ  ያገኘዉን ምርታማነት 
ያህሌ የምርት እዴገት  ገቢ አሊገኘም 



 በክሌለ ከቅርብ ጊዜ ወዱህ  በቆሊና ወይና ዯጋ አካባቢዎች  ዉሃ ገብ 
በሆኑ መሬቶች ሊይ  የሩዝ ሌማት ማስፋፋት ስራ ከጊዜ ወዯ ጊዜ  
በመስፋፋት ሊይ ይገኛሌ  

  በፎገራና ሉቦ ከምከም ወረዲዎች በሩዝ የተሸፈነ መሬት 36688 
ሄ/ር መሬት ሲሆን  2051380ኩ/ሌ ምርት ይገኛሌ 
ምርታማነቱም  66-67ኩ/ሌ በአማካኝ  ይሆናሌ 

  ከዚህም ዉስጥ ግማሽ የሚሆነዉ ምር1025690ኩ/ሌ ምርት  
ሇገበያ  እንዯሚቀርብ  የሚገመት ሲሆን ቀሪዉ ሇቀሇብ የሚዉሌ ነዉ 

 



 

 በመሆኑም በሩዝ ምርት ግብይትና ጥራት እንዯዚሁም  በምርት አያያዝ 
ሊይ ያለ ችግሮችን በመሇየት ወዯ ፊት ጥራቱን የጠበቀ ምርት 
በማምረትና በገበያ ሊይ ተወዲዲሪ መሆን እንዱቻሌ ይህ  የምክክር 
መዴረክ  ተዘጋጅቷሌ፡፡ 

 



   በሩዝ ምርት ግብይት ያለ ዋና ዋና ተዋንያን 
 

ግብዓት አቅራቢ                  አምራች                           አቀነባባሪ        
አ 

 

                  ጅምሊ ነጋዳ                          ቸርቻሪ                 
        

 

                       ተጠቃሚዉ  ናቸዉ 
 

   

፡፡ 



   በሩዝ ምርት እሴት ሰንሰሇት ተዋንያን ያለ ዋና 
ዋና ችግሮች 

 ግብዓት አቅራቢ፡-  
◦ ግብዓት በወቅቱ አሇማቅረብ 
◦ በገበያ ተፈሊጊና ጥራቱን የጠበቀ ዘር አሇማቅረብ 
◦ የዝርያ  መቀሊቀሌ መኖር 

 አምራች፡-  
 ዋና ዋና የሩዝ ምርት ጥራትን  የሚጎደ ተግባራትን በተገቢዉ  
አሇመተግበር/ የቅዴመና ዴህረ አዝመራ ተግባራት 
/ማሳዝግጅት፤ዘርመረጣ፤አረም፤አጨዲ፤በወቅቱ ኪሌተሰሩ በጥራት 
ከፍተኛ ተፅዕኖ እንዯሚያሳዴሩ ግንዛቤዉ አናሳ መሆን፤ 

 ሇገበያ በሚቀርበዉ ምርት ሊይ ሇጥራት ትኩረት አሇመስጠት 
 



 በገበያ ተፈሊጊ የሆኑ የሩዝ ዝርያዎችን አሇመጠቀም 

 በምርት ጥራት ሊይ ጉዲት በሚያዯርሱ ሇበሽታ፣ሇተባይ፣ትኩረት 
አሇመስጠት 

 ምርትን እስከነ ጀንፈለ መሸጥ አሇመፈሇግ 

 

 



 አቀነባባሪ፤ 
 ሇምርት ጥራት ትኩረት ሠጥቶ አሇመግዛት 

 ከአምራቹ ጋር ያሇዉ የገበያ ትስስር የተጠናከረ አሇመሆን 

 ግብይቱን ዘመናዊ ሇማዴረግ ያሇዉ ፍሊጎት አናሳ መሆን/የፕሮሞሽን 
ስራ በመስራት፤ብራንዴ በማዉጣት፤አሽጎ በማቅረብ፤እንቅስቃሴዉ 
ዯካማ መሆን   

 ከሌማዲዊ አሰራር አሇመዉጣት 



 በስራሊይ ያለ የሩዝ ወፍጮወች  ጥራትን መሰረት  አዴርገዉ የሚሰሩ 
አሇመሆን 

 የምርት ጥራትን  ሇመጠበቅ ሇአምራቹ የሚሰጡ አገሌግልቶች አናሳ 
መሆን/የመጋዘንአገሌግልት፤ብዴር…ወዘተ/ 

 ወቅታዊ የገበያ ዋጋ መረጃዎችን  ሇአምራቹ ሇመስጠት ፈቃዯኛ 
አሇመሆን 

 የሩዝ ምርት ግብይት በከተማ ሊይ ብቻ  እነዱሆን መፈሇግ  ሰፊ ምርት 
ወዲሇበት ተንቀሳቅሶ አሇመግዛት 

 

 



 በሩዝ  ምሸናስራ ሊይ ያለ ሰራተኞች በሙያዉ ያሌሰሇጠኑ አሇመሆን 
ና በተሇምድ መስራት ሇጥራት  ትኩረት አሇመስጠት፤አሇአግባብ  
ማዴቀቅ 

 የመፈሌፈያ ማሽኖች በየጊዝዉ ጥገና አሇመዯረግ 

 ጊዜ ያሇፈባቸዉን  ወፍጭዎች ስራ ሊይ መዋሌ 



 ጅምሊ ነጋዳዎች፡- 

 ሇጥራት ትኩረት አሇመስጠት/ሁለን ምርት በተመሳሳይ ዋጋ መግዛት 

 ግብይቱን በባህሊዊ መንገዴ መምራት 

 የግንዛቤ ችግር 

 የመጋዘን አያያዝ ችግር 

 የካፒታሌ እጥረት 

 

 



 ከአምራቹ ጋር ያሇዉ የገበያ ትስስር የሊሊ መሆን 

 የሩዝ ምርት ሇአካባቢ ፍጆታ ባቻ ማዋሌ በስፋት ወዯ ላሊ አካባቢ  
መዲረሻ ገበያዎች አሇማቅረብ 

  ተገቢዉን  የዋጋ መረጃ አሇመስጠት 

   ቸርቻሪ፡- 

 ሇተጠቃሚዎች የሚያቀርቡት ምርት  ጥራት የጎዯሇዉ መሆን 

 የሩዝ ምርት ከባህሊዊ ምግብ ዉጭ በላሊ ምግብ ያዉሊሌ ብል 
አሇማሰብ/እንጀራ፤ዲቦ/ 

 

 

 

 

 



  ተጠቃሚ፡- 

 የሩዝ  ምርት በሚፈሇገዉ ጥራት አሇማግኘት 

 የምርት አጠቃቀም ግንዛቤ ማነስ ሩዝን/ሇዲቦ፤እንጀራ/ብቻ 
እንዯሚዉሌ ማሰብ 

 በምርቱ ሊይ የሚታዩ የጥራት ችግሮችን  በጋራ ሇመፍታት ዴጋፉ አናሳ 
መሆን  

 

 



 ሰሇ ምረት ጥራትና ዯረጃ ከመገሇፁ በፊት የምርት ዓይነቶች /ምዴቦች 
/ሇይቶ ማዎቅ ያስፈሌጋሌ 

 ጥራት- ማሇት የአንዴን ሰብሌ ዓይነት ተጠቃሚዉ ግሇሰብ 
/ዴርጅት/ ሇሚፈሌገዉ ጉዲይ /አገሌግልት /ሇማዋሌ የሚያስችሇዉን  
መስፈርቶች ያሟሊ መሆኑ ሲረጋገጥ ነዉ 

 



   የሩዝ ጥራትን የሚወስኑ አካሊዊ  ሁኔታዎች 

 መጠን/SIZE/ 

 ቅርፅ/SHAPE/ 

 መመሳሰሌ/UNIFORMITY/ 

 አጠቃሊይ ዕይታ /GENERAL  APPE ARAANCE/         

 

 የኛ አካባቢ ሩዝ  ኤክስ ጅግና   አጭርና ወፍራም መዯብ ዉስጥ 
ይመዯባሌ/ አጭር 5.4 ፤ወፍራም 5.5-6.5 ሚ.ሜትር  ዉስጥ 
ይገኛሌ 



 በሚቀነባበርበት ጊዜ/ የተሰባበረ፤ ሰቀቀሌ፣ ያሌታጠበ መሆን፤ ሇምግበሲዘጋጅ 
የሚቦካ/ 

 ጣዕም  

 መዓዛዉ/atromat 

 የምርቱ ንግዴ መጠሪያ/Brand -ዝርያ፤የተመረተበት ቦታ ፤ዓመተ ምህረት 

 ቀሇም /ነጭ ፤ቡና ዓይነት/ አሇመሇየት 

 የባዕዴ አካሊት ያሌተቀሊቀሇበት/ዴንጋይ፤አፈር፤ ገሇባ/ 

 ዝርያዉ ያሌተቀሊቀሇ/  አንዴ ዓይነት የሆነ/ 

 Sorted  size/ በቁመት፤ርዝመት 

 በተባይ ያሌተጎዲ 

 Ratio of beroken  rice/ነባር ማሽን 30%፤ አዱስ ማሽን56% 

 የርጥበት መጠን 



 ከሚፈሇገዉ  በሊይ እርጥበት የላሇዉ  

 ባዕዴ ስሪት /የተሰበረ፤የቀጨጨ፤የጠቆረ፤የሻገተ፤በተባይ 
የተጎዲ፤የመሳሰለት የላሇዉ 

 የምርቱ  ፍሬ የተፈጥሮ መሌኩን ፤ጠረኑን ፤ሽታ፤የጠበቀ  

 



 የጥራት ዯረጃ ማሇት ምርቱ መያዝ የሚገባዉን  ነገሮች አሟሌቶ 
መያዙን በኢትዮጵያ ዯረጃዎች መዲቢ ባሇስሌጣን የተቀመጡትን 
መስፈርቶች አሟሌቶ  የሚረጋገጥበት ነዉ 

 በገዥና  ሻጭ መካከሌ  የጋራ መግባባት ሊይ የሚዯረስበት መስፈርት 
ነዉ 

 











 ዯረጃ ማሇት አንዴ የተመረተ ምርትን የተጠቃሚዎችንና ገበያ 
የሚፈሌገዉን ፍሊጎት መነሻ በማዴረግ የተሇያየ መስፈርት በማዉጣት 
ጥራትን የመሇየት ስራ ነዉ  

 ዯረጃ መዉጣት የተጠቃሚዉን ፍሊጎት መነሻ ተዯርጎ ጥራቱን የጠበቀ 
ምርት ሇገበያ ሇማቅረብ ያስችሊሌ 

 የምርት ጥራትን የሚያጓዴለ ባዕዴ አካሊትን ሇማስወገዴ ሇጥራት 
አጋዥ የሆኑ ቴክኒዎልጅን ሇመጠቀም ያስችሊሌ   

 



 የምርት ጥራትን ሇመጠበቅ የተሻሻለ የግብርና ዘዳዎችን በመጠቀም  
ምርትና ምረታማነትን ሇማሳዯግ ያስችሊሌ 

 ሇገበያ የሚቀርቡ ምረቶችን  ጥራታቸዉን በመጠበቅና እሴት 
በመጨመር ገቢን ማሳዯግና የአካባቢገበያንና የዉጭ ገበያ ማሳዯግ 
ያስችሊሌ 



 ምርትና  ምርታማነትን  በማሳዯገ  ሇገበያ የሚቀርበዉን  ምርት 
ጥራቱን በመጠበቅ ተጨማሪ ምርት ማቅረብ 

 አቅራቢዎች  ፤አምራቾች ላልች በዕሴት ሰንሰሇቱ ያለ ተዋንያን 
ጥራትንና ዯረጃ መሰረት በማዴረግ  የቅዴመና ዴህረምርት አሰራሮችን  
በመተግበርና የተሻሻለ ቴክኒዎልጅዎችን በመጠቀም  ግብይቱን 
ዘመናዊ ማዴረግ  

 



 የአካባቢዉን ሩዝ ጥራትና ዯረጃ በመጠበቅ  እሴት በመጨመር 
ከዉጭ የሚገባዉን ሩዝ መተካት  

 ይህን በመተግበር የአካባቢን ገበያን  ወዯ ዘመናዊ  ግብይት  ማሳዯግ፤ 

 በእሴት ሰንሰሇቱ ሊይ ሊለ ተዋንያንም  የገበያ ተጠቃሚና ገቢያቸዉ 
እንዱያዴግ  ማዴረግ ናቸዉ 

 



 

የአካባቢአችን ሩዝ በጥራት 
በማምረት ሇገበያ እናቅርብ!! 

 

 

 


