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ምስጋና 
 

የዚህ መምሪያ መጽሐፍ የመጀመሪያ እትም የተዘጋጀው በ ዩ.ኤስ.አይ.ዲ. (USAID) የገንዘብ ድጋፍ በ ዩ.ኤስ.ዲ.ኤ. (USDA) 
እርዳታ ቁጥር 58319R-3-004፣ በብሄራዊ የግብርና ምርምር ፕሮጀክት፣ በግብርና ሚኒስተር፣ ግብጽ ድጋፍ ነው፡፡ የመጀመሪያው 
እትም፣  እ.ኤ.አ. በነሃሴ 1993 ታተመ፣ ሁለተኛው እትም (ጥቅምት 1994) እና ሶስተኛው እትም (መጋቢት 1995) ያገኘነው 
ከፍተኛ ፍላጎትና መነቃቃት የመመሪያ መጽሐፉን ለማሻሻልና አራተኛውን እትም ለማዘጋጀት ኅይል ፈጥሮልናል፡፡ 

የመመሪያው መጽሐፍ የቅርብ ጊዚያት እትሞች በዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ-ዳቪስ ጓደኞቻችን እገዛ እና በዓለም አቀፍ በሚገኙ 
የግብርና ዩኒቨርሲቲዎች አማካኝነት ወደ ስፓኒሽ፣ ፈረንሳይኛ፣ ፑንጃቢኛ፣ አረበኛ እና ቻይነኛ ቋንቋዎች እየተተረጎሙ ይገኛሉ፡፡ 
የአሜሪካ የምግብ እና የግብርና ድርጅት በድህረ-ምርት ፕሮግራሙ ላይ የመመሪያ መጽሐፉን ሶስተኛ እትም ሙሉ ትርጉሞቹን 
በፈረንሳይኛ፣ ኢንግሊዘኛ  እና ስፓኒሽ ቋንቋዎች በራሱ ድረ-ገጽ ተጭነው ይገኛሉ፡ http://www.unfao.org/inpho/ 

የመመሪያ መጽሐፉን ለማሻሻል እና የዚህን አራተኛውን እትም የመጀመሪያውን ህትመት ለማሳተም የገንዘብ ድጋፍ የተሰጠን በ 
ዩ.ኤስ.ዲ.ኤ. የግብርና ግብይት አገልግሎት/ ማጓጓዥና ግብይት ፕሮግራም በአጓጓዦችና ላኪዎች ጽ/ቤት ትብብር ነው፡፡  
የመመሪያው መጽሐፍ በሚሻሻልበት ጊዜ ላደረገችልን ከፍተኛ ማበረታታት እና ትጋት እንዲሁም በሲዲ ተዘጋጅቶ እንዲቀርብ 
ላደረገችው ትብብር በጣም የተለየ ምስጋና ለሄይዲ ሪይቸርት የዩኤስዲኤ/ኤኤምኤስ/ቲኤምፒ/ኤስኢኤ/ ለማቅረብ እወዳለሁ፡፡ ይህ 
እትም በጣም ብዙ የድህረምርት አያያዝ ተግባራትን ከበፊቱ በበለጠ ሁኔታ አካቶ ይዟል፣ ይህም የምርት ብክነትን ለመቀነስ 
የሚረዱ ተጨማሪ ተግባራትን፣ ጥራቱን ጠብቆ ለማቆየት እና የሆርቲካልቸር ምርቶች በአነስተኛ ነጋዴዎችና በምግብ ማቀነባበር 
ጊዜ ስለሚያስፈልጋቸው የምግብ ደህንነት መረጃን በሰፊው አካቶ ይዟል፡፡ 

ከካልፎርኒያ-ዳቪስ ዩኒቨርሲቲ ጓደኞቻችን፣ ከፍሎሪዳ ዩኒቨርሲ፣ ከዩኤስዲኤ-ኤአርኤስ፣ ከዊስኮንሲን ዩኒቨርሲቲ እና በዓለም አቀፍ 
ዙሪያ ከሚገኙ ጓደኞቻችን ከፍተኛ ድጋፍ እና እገዛ አግኝተናል፡፡ ለ ጄፍ ብሬችት (ዩ.ኤፍ.)፣ ጆ ሰሚላኒክ (ዩ.ኤስ.ዲ.ኤ. -
ኤ.አር.ኤስ)፣ አስትሪድ ኒወንሃውስ  (ዊስኮንሲን-ማዲሶን ዩኒቨርሲቲ)፣ ኢሊ ፎሊክ (ቮልካኒ ማዕከል፣ እስራኤል)፣ ፋቢዮ መንካረሊ 
(ደልጊ ስቱዲ ደላ ቲስኪያ ዩኒቨርሲቲ፣ ጣሊያን)፣ ብሩስ ቻምፕ (የአውስትራሊያ የግብርና ምርምር ማዕከል፣ ካንቤራ)፣ ጆሴ 
ኢሚሊዮ ሳኡዲ ሃስበን (የምግብ እና እርሻ ድርጅት የ ኤዥያ እና ፓስፊክ ክልሎች ጽ/ቤት)፣ ሰርጂዮ ቻቨዝ ፍራንኮ (የፍራፍሬ 
መትከያ ማዕከል፣ ሜክስኮ)፣ ሱንግ ኮኦ ሊ (የሲኦል ብሔራዊ ዩኒቨርሲቲ፣ ሱዎን፣ ኮርያ) እና የኤዥያን (ASEAN) የምግብ አያያዝ 
ቢሮ (ኩኣላ ለምፐር፣ ማሊዢያ) ሰራተኞች የተሻሻለ ወቅታዊ ማጣቀሻዎች እና ያልታተሙ መርጃ መሳሪያዎችን እንዲናገኝ 
በማደረጋቸው ልናመሰግናቸው እንወዳለን፡፡ 

ዶ/ር ሊሣ ኪቲኖጃ 

ዋና አማካሪ 

ኤክስተንሽን ሲይሰተም ኢንተርናሽናል 

73 አንቲሎፕ ስትሪት 

ውድላንድ፣ ካሊፎርኒያ 95695 ዩ.ኤስ.ኤ. 

kitinoja@hotmail.com 

 

 

ዶ/ር አደል ካደር 

የድህረምርት ፍሲዮሎጂ ፕሮፌሰር 

ፖሞሎጂይ ዲፓርትመንት፣ ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ 

 

ግንቦት 28/ 2002 እ.ኤ.አ. 

 

 

 

 

አነስተኛ ደረጃ የድህረ ምርት አያያዝ ተግባራት፡ የሆርቲካልቸር ሰብሎች መመሪያ መጽሃፍ (4ተኛ እትም).                       ሐምሌ 2002 
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የተጠቃሚዎች ግብረመልስ መስጪያ 
ጸሃፊው በዚህ መመሪያ መጽሐፍ የሚጨመሩ እና በዚህ እትም ውስጥ መቀየር ያለባቸውን መሳሪያዎች ጨምሮ እንዲሁም 
በሚቀጥለው እትም መካተት ስላለባቸው ለውጦች አስተያየቶችን በሚገባ ያስተናግዳል፡፡ እባክዎ ያለዎትን ሃሳብ በዚህ አድራሻ 
በፖስታ ወይም በኮምፒውተር መረጃ መረብ በቀጥታ ይላኩ፡- 

ዶ/ር አደል አ. ካደር 

ፖሞሎጂይ ዲፓርትመንት 

ካፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ 

ዋን ሸልድስ አቬኑ 

ዳቪስ፣ ካሊፎርኒያ 95616 ዩ.ኤስ.ኤ. 

aakader@ucdavis.edu 

ስለትብብርዎ እና እገዛዎ እናመሰግናለን፡፡ 

 

አነስተኛ ደረጃ የድህረ ምርት አያያዝ ተግባራት፡ የሆርቲካልቸር ሰብሎች መመሪያ መጽሃፍ (4ተኛ እትም).                       ሐምሌ 2002 
 ii 



ማውጫ 

ማውጫ 

ምስጋና ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… i 

የመመሪያው መጽሐፍ መግቢያ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 
ለድህረ -ምርት ብክነት እና ደካማ የምርት ጥራት ዋነኛ መንስኤዎች ………………………………….…………………………………… 3 
የትኩስ ምርቶች የክምችት ጊዜ እና አንጻራዊ የብልሽት ሁኔታ……………………………………….…………………….………………….. 4 
ለጥራት ማረጋገጫና የውጭ ንግድ ሀብቶች………………………………………………………………………………………………………………. 5 

ምዕራፍ 1: ምርት ማምረት እና ለገበያ ማዘጋጀት …………………………………………………………………………………………………….. 7 
የመብሰያ ደረጃዎች………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………. 9 
ሪፍራክቶሜተር መጠቀም………………………………………………………………………………………..………………………………………………... 11 
የሽፋን ጥብቅነት መለኪያ መሳሪያ መጠቀም………………………………………………………………….…………………………………………. 12 
ምርት የመሰብሰብ ተግባራት……………………………………………………………………………………………..………………….…………………... 13 
ምርት የመልቀሚያ/የመሰብሰቢያ እቃዎች…………………………………………………………..…………………………………………………….. 15 
ምርት የመልቀሚያ/መሰብሰቢያ የእጅ መሳሪያዎች ………………………………………….………………………………………………………. 17 
በማሳ ውስጥ ማሸግ…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 24 
ወደ ማሸጊያ ቤት ማጓጓዝ ………………………………………………………………………………………………………………….….………………….. 28 

ምዕራፍ 2: ስራቸው፣ ግንዳቸውና ራሳቸው መሬት ውስጥ የሚገኝ ሰብሎችን ማከም……………………………………….……. 29 
በማሳ ውስጥ ማከም……………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 30 
በሞቃት አየር  በመታገዝ የማከም ተግባር………………………………………………….……………….……………………………………………. 32 
ብዛት ያላቸውን ሽንኩርቶች  የማከም ዘዴዎች………………………………….……………………………………………………………....…….. 33 
ድንገተኛ የማከም ተግባር ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 34 

ምዕራፍ 3: የማሸጊያ ቤት ስራዎች……………………………………………………………………………….…………………………..………………… 35 
ጠባብ ያለ የእቃ መሸከሚያ ዘዴ…………………………………………………………………………………………………………………..…………… 38 
ጠቅላላ ስራዎች……………………………………………...……………………………………………………………………..…………………………………… 39 
የማሸጊያ ቤቱ ንድፍ…………………………………………………………………….……………………………………………..……………………………… 40 
መገልበጥ ………………………………………………………………………………….……………………………………………..………………………………… 41 
ተንቀሳቃሽ የእቃ ማጓጓዥያ መሳሪያ…………………………………………………………………….……………………………………………..……… 43 
ማጠብ………………………………………………………………………………….……………………………………………..……………………………………… 44 
ሠም መቀባት…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 47 
ምርቱን መለየት …………………………………………………………………………………….…………………………………………..………………………. 48 
መጠኑን መለካት…………………………………………………………..….……………………….……………………………………………..………………… 53 
ቀላል የአስተሻሸግ መንገድ……………………………………………..……………………………………………………………………..…………………… 57 

ምዕራፍ 4: ማሸግና የማሸጊያ እቃዎች……………………………………………………………………………………………..………………………… 59 
የአስተሻሸግ ተግባራት………………………………………………………………………………………………………..……………..………………………… 61 
የማሸጊያ እቃዎች……………………………………………………………………………………………………………………….……..………………………… 65 
እቃ መያዥዎችን መምረጥ…………………………..…………………………………………………………………………………..………………………… 76 
የማሸጊያ እቃዎች ተግባራት ……………………………..……………………………………………………………………………..………………………… 79 

ምልክት  መለጠፈ ……………………………..…………………….……………………………………………………………………..………………………… 83 
ኮንቴይነሮችን ገጣጥሞ መጫን ……………………………..……………………………………………………………………………..…………………… 84 
የተሻሻለ ከባቢ አየር ያለው ማሸጊያ ……………………………..…………………………………………………………………………………………… 86 
ጥቅል ጭነቶች ……………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………….. 89 

አነስተኛ ደረጃ የድህረ ምርት አያያዝ ተግባራት፡ የሆርቲካልቸር ሰብሎች መመሪያ መጽሃፍ (4ተኛ እትም).   ሐምሌ 2002 

iii 



 
ማውጫ 

 

  
ምዕራፍ 5: መበስበስ እና ነፍሳትን መቆጣጠር……………………………………………………………………………..…………………………… 91 
በኬሚካል ቅመም መቆጣጠር……………………………………………………………………………………………………………………………………. 92 
የተቆረጡ አበቦችን በህይወት ማቆያ የአበባ ማስቀመጪያ……………………..…………………………………………………………………. 98 
የቅዝቃዜ ህክምናዎች……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 99 
ቁጥጥር በተደረገበት /በተሻሻለ ከባቢ አየር ውስጥ የሚደረጉ አያያዞች…………..………………………………………………………… 100 
የሙቀት ማከሚያዎች…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 102 
የስነህይወት ቁጥጥር እና የተክሎች አድገት መቆጣጠሪያ ደንቦች……………………………………………………………………………… 104 
  
ምዕራፍ 6: የአየር ሙቀት እና አንጻራዊ የእርጥበት መጠን ቁጥጥር……………………………………………………………………… 105 
ክፍሉን ማቀዝቀዝ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 107 
በአየር ግፊት ማቀዝቀዝ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 108 
በዉሃ ማቀዝቀዝ…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 113 
በትነት ማቀዝቀዝ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 114 
በምሽት አየር ማናፍስ…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 121 
በቅዝቃዜ ምክንያት ሊደረስ የሚችል ጉዳት…………………………………….………………………………………………………………………… 122 
የበረዶ አጠቃቀም…………………………………………………………………….............……………………………………………………………………… 124 
አማራጭ የማቀዝቀዣ ዘዴዎች…………………………………………………………………………………………………………………………………… 127 
አንፃራዊ የእርጥበት መጠንን በመጨመር………………………………………..………………………………………………………………………… 128 
ቶሎ ለሚበላሹ ምርቶች የቀዝቃዛማነት ትስስሩን ጠብቆ ማቆየት……………..……………………………………………………………… 130 
  
ምዕራፍ 7: የአትክልት፤ ፍራፍሬና የአበባ ምርቶችን በአግባቡ ማከማቸት……………………………………………………..……...    131 
ተስማሚ የማከማቻ ስፍራ የአየር ሙቀት መጠን……………..…………………………………………………………….………………………… 133 
በአንድ ላይ ሊከማቹ የሚችሉ የፍራፍሬና የአትክልት አይነቶች……………..………………………………..……………………………… 139 
በቅዝቃዜ ለሚደርስ ጉዳት ተጋላጭ የሆኑ……………..…………………………………………..……………………………………………………… 142 
የማከማችት ክንዉኖች……………..………………………………………………………………………..……………….……………………………………… 143 
የማከማችዎች አወቃቀር ……………..………………………………………………………………………..…………………………………………………… 148 
ደረቅና ስራስር ምርቶችን ማከማቸት……………..……………………………………………..…………………………………………………………… 166 
ስራስራቸው የሚበላ ሰብሎችን ማከማቸት……………..………………………………………………………………………………………………… 168 
የድንች ማከማቻ……………..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 169 
የተመጣጠነ ከባቢዊ አየር ያለው ማከማቻ……………..………………….…………………..…………………………………………………………   173 
  
ምዕራፍ 8: የአበባ፤ አትክልትን ፍራፍሬ ምርቶችን ማጓጓዝ…………………………………………………………..……………... 185 
ክፍት የጭነት ተሽከርካሪዎች……………..………………….…………………..…………………………………………….………………………………… 186 
የዩ. ኤስ.ዲ.ኤ. ፖርታ-ኩለር……………..………………….…………………..………………………………………………………………………………… 189 
ማቀዝቀዣ የተገጠመላቸው ተሽከርካሪዎች……………..………………….…………………..………………………………………………………… 190 
የክምር ንድፍ/በእጅ የተከመረ……………..………………….…………………..………………………………………..…………………………………… 192 
የመጫኛ ንድፍ/የእንጨት ርብራብ፤ታኮና መካከለኛ የጭነት ምንጣፍ……………..………………….…………………..………..…… 196 
የጭነቱ/ድርድሩ ጥንካሬ……………..………………….…………………..……………………………………………………………………………………… 197 
ጭነቱን በደንብ በቦታቸው አጥብቆ ማሰር……………..………………….…………….……..………………………………………………………… 198 
የአየር ማጓጓዣያ……………..………………….…………………..………………………………………………………………………………………………..… 200 
  
ምዕራፍ 9: በመዳረሻ ቦታ ላይ የሚደረግ አያያዝ……………………………………………………………………………..………………. 201 
ጭነት ማራገፍ ……………..………………….…………………..………………………..…………………..………………….…………………..………..…… 202 
የጊዜአዊ ማከማቻ የአየር ሙቀት መጠን……………….………………….…………………..………..…………………..………………….………… 205 
መምረጥ/እንደገና ማሸግ……………..…………………….…………………..………..…………………..………………….…………………..………..…… 206 
መብሰል……………..………………….……………………………………………...………..…………………..………………….…………………..………..…… 208 
የምርት ማሳያ መደርደሪያ……………..………………….…………………..………..…………………..………………….…………………..………..…… 216 
  
ምዕራፍ 10: የአባባ፣ አትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችን ማቀነባበር……………………………………………………….………….. 219 
የማቀነባበሪያ መሳሪያዎች……………..………………….…………………..………………………………………………………………….………………… 220 

አነስተኛ ደረጃ የድህረ ምርት አያያዝ ተግባራት፡ የሆርቲካልቸር ሰብሎች መመሪያ መጽሃፍ (4ተኛ እትም).                       ሐምሌ 2002 
 iv 



 
ማውጫ 

 

በጸሀይ ብርሃን ማድረቅ……………..………………….…………………..……………………………………………………………………….……………… 222 
በአየር ግፊት የታገዙ የእርጥበት ማስወገጃዎች……………..………………….…………………..…………………………………………………… 225 
በነዳጅ ሀይል የታገዙ የእርጥበት ማስወገጃዎች……………..………………….……..……………..………………………………………………… 231 
በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰራ የእርጥበት ማስወገጃዎች……………..………………….…….……………..……………………………………… 232 
በምግብ ማብሰያ (ኦቨን) ማድረቅ……………..………………….……………………….………..………………………………………………………… 234 
አበቦችን ማድረቅ……………..………………….…………………..…………………………………………………….…………………………………………… 235 
በጣሳ ማሸግ……………..………………….…………………..………………………………………………………………………………………………………… 236 
ጭማቂ መስራት……………..………………….…………………..………………………………………………..………………………………………………… 238 
ሌሎች የማቀነባበሪያ ዘዴዎች……………..……………………………………….…………………..………………………………………………………… 241 
የማቀነባበሪያ መሳሪያዎች……………………………………….…..……………….…………………..………………………………………………………… 242 
  
ምዕራፍ 11: የምግብ ደህንነት ተግባራት……………………………………………………………………………….…………….………………… 243 
የምርት ደህንነት በእርሻ ላይ…………………………….…………………………………………………………………………..……….…………………… 245 
በምርት ወቅት ሊድርስ የሚችለውን የተዋስያን መበከል መቀነስ……………………………………………..………….…………………… 247 
በድህረ ምርት አያያዝ ወቅት በበሽታ አምጭ ተዋስያን ሊከሰት የሚችለውን ብክለት ለመቀነስ…..…………………………. 248 
የመስክ ምርት ማስቀመጫዎችን፤ የእጅመሳሪያዎችን እና የማሸጊያ ቤትን ወለል…………………………….……………………….. 250 
መመረቻውን/ መነሻውን መጠቆም…………………………….………………………………………………….………………………………………….. 251 
ለተጨማሪ መረጃ…………………………….………….……………………………………….………………………………………………….………………… 252 
  
ጠቅላላ ማጣቀሻዎች…………………………………………………………………….…………………………….……………………………………………… 253 
  
ተጨማሪ መረጃ ሀ: በኮምፒውተር መረጃ መረብ ውስጥ የሚገኙ  የተጨማሪ  መረጃ ምንጮች…………………………… 257 
 
 
 

አነስተኛ ደረጃ የድህረ ምርት አያያዝ ተግባራት፡ የሆርቲካልቸር ሰብሎች መመሪያ መጽሃፍ (4ተኛ እትም).                       ሐምሌ 2002 
 v 
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ምርትን በሚነግዱት ነጋዳች አይተገበሩም፡፡ በምትኩ ለአነስተኛ መጠን፤ በአነስተኛ ሀብት ንግድን ለሚያንቀሳቅሱ፤ 
በቀጥታ በመሸጥ ውስጥ ለሚሳተፉ ገበሬዎች እንዲሁም በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ውስጥ ወደ ለውጭ ላኪዎች 
የሚያቀርቡ ሁሉ አነስተኛ ወጭ የሚጠይቁ ቴክኖሎጂዎችን በብዛት መጠቀም ተገቢ ይሆናል፡፡   

አብዛኛዎቹ ባደጉት ሀገራት የሚተገበሩት የቅርብ ግዜ ግኝት የሆኑት የድህረ ምርት ቴክኖሎጂዎች ውድ የሆነውን የሰው 
ጉልበት ለማስቀረትና ውበቱ የተዋጣለት  ምርትን በመፈለግ ነው፡፡  እነዚህ ዘዴዎች ግን ከማህበራዊና ኢኮኖማዊ፤ 
በባህላዊ እና /ወይንም ከከባባዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ለረጅም ግዜ የሚዘልቁ አይመስሉም፡፡ ለምሳሌ በድህረ ምርት 
ወቅት ጸረ ተባይ መድሀኒቶችን መጠቀም የእይታ መበላሸትን ለመቀነስ ይረዳ ይሆናል፡፡ ነገር ግን በወጭም ሆነ 
በሚኖረው የአካባቢ ተጽእኖ ረገድ ዉድ ነው፡፡ በተጨማሪ ያለ አሰው ሰራሽ ኬምካል የተመረቱ አትክልትና ፍራፍሬዎች 
ተፈላጊነት እየጨመረ መምጣት ለአነስተኛ መጠን አምራቾችና ለነጋዴዎች አዲስ አጋጣሚዎችን ፈጥረዋል፡፡  

ለአነስተኛ መጠን ያላቸው ነጋዴዎች አካባቢ ሁኔታዎች ከሚፈለገው በላይ የሰው ጉልበት፤ ለድህረ ምርት ቴክኖሎጂ 
የሚዉል የብድር አቅርቦት ማነስ፤ አስተማማኝ የሆነ የኤሌክትርክ ሀይል አቅርቦት ማነስ፤ የማèèዣ አማራጮች 
እጥረት፤ የማከማቻ ቦታዎችና ማሸጊያ መሳሪያዎችን እንዲሁም ሌሎች እጥረቶችን ያካትታል፡፡ እንደ እድል ሆኖ በርካታ 
አማራጭ የቀላል ድህረ ምርት ቴክኖሎጂዎች እና በርካታ የአነስተኛ መጠን ምግቦችንና ነጋዴዎችን የተለየ ፊላጎት 
ሊያረኩ የሚችሉ ተግባሮች አሉ፡፡ አብዛኛዎቹ በዚህ ማኑዋል ውስጥ የተካታቱት ተግባሮችም ብልሽትን ለመቀነስ እና 
የአበባ፤ አትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችን ጥራት ለመጠበቅ በተለያዩ የአለም ሀገራት ስኬታማ ተግባር ሆኖ ለብዙ አመታት 
ስተገበር ቆይተል፡፡      

በማንኛውም የድህረ ምርት ስርአት ውስጥ ብዙ ተያያዥ የሆኑ እርምጃዎች አሉ፡፡ በተለምዶ ምርቶች ከማሳ 
ከተመረተበት አንስቶ  ለምግብነት እስከ ሚውል ድረስ በተለያዩ ሰዎች ይተላለፋሉ፤ ይèèዛሉ ወይንም በመጋዘን 
ይቀመጣሉ፡፡ ዕያንዳንዱ የምርት አያያዝ እና ውጤቱም እንደምርቱ አይነት ይለያያል፡፡ ለዚህ ማኑዋል አላማም በድህረ 
ምርት አያያዝ ስርአቶች ውስጥ ሊንከተለው የሚገባቸውን አጠቃላይ ቅድመ ተከተል እርምጃዎች ተቀምጧል፡፡    

ምዕራፍ 1 የተወሰኑ የምርት ተግባራትንና በምን ዘዴ ትኩስ ምርትን ለገቢያ እንደሚዘጋጅ በተመለከተ ያትታል፡፡  
ምዕራፍ 2  የስራስርና አገዳና ምርቶችን ከማከማቸትና በመጋዘን ከማስገባታችን በፊት እንዴት ማከም እንደሚቻል 
የተመረጡ ምሳሌዎችን ያቀርባል፡፡  ምዕራፍ  3  ስለ አነስተኛ ቴክኖሎጆዎች ለምሳሌ በማሸጊያ ቤቶች የሚጠቅሙ 
ሊሆኑ ይችላሉ፤ ወይንም ቀላል የመስክ መጠሊያ ወይንም የተለየ የማቀዝቀዣ መዋቅር እና ለማከማቻ የሚውል መጋዘን  
ያካትታል፡፡   

ምዕራፍ  4 ስለ ተለያዩ የምርት ጥራትን ለማስጠበቅ የሚረዱናነቁጥጥር፤ መèèዝ እና በመቆያ ወቅት ሊከሰቱ 
የሚችሉትን መበላሸት ለመቀነስ የሚረዱ የማሸጊያ ዘዴዎች እና የማሸጊያ መሳሪያዎች ያቀርባል፡፡ ምዕራፍ  5 ስለ ተባይ 
መቆጣጠሪያ ዘዴዎች በመግለጽ እና ስለ የኬሚካል ተባይ ቁጥጥር እና በሽታ መከላከል ላይ አማራጮችን ይገልጻል፡፡   .  

ምርትን በቀላሉ የማቀዝቀዝ ዘዴን በተመለከተ በምዕራፍ  6 ውስጥ ተገላጻል፡፡ እንዲሁም ስለ ማከማቻ መዋቅሮች፤ በቂ 
የአየር ዝውውርን የማረጋገጫ ዘዴዎች እና ስለ ቀላል ተሸሻለ የማከማቻ ከባቢ አየር ቴክኖሎጂን በምዕራፍ  7 ውስጥ 
ቀርበል፡፡ ብልሽትን የሚቀንስ የማèèዣ ሁኔታዎች በምዕራፍ  8 ውስጥ ተመልክተዋል፡፡ እንዲሁም (በጅምላና ችርቻሮ 
ሻጮች) በመዳረሻ ላይ ምርት የአያያዝ ሁኔታ በተመለከተ በምዕራፍ  9 ውስጥ ተገልጻል፡፡  ምዕራፍ  10 ደግሞ ሰለ 

አነስተኛ ደረጃ የድህረ ምርት አያያዝ ተግባራት፡ የሆርቲካልቸር ሰብሎች መመሪያ መጽሃፍ (4ተኛ እትም).                     ሐምሌ 2002 
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 የመመሪያው መጽሀፍ መግቢያ 
 

የተወሰኑ ቀላል የሆኑ ትኩስ ምርቶችን ማቀነባበያ እንደ በማድረቅ፤ በጣሳ በማሸግና በጭማቂ መልክ በማዘጋጀት እሴት 
ስለመጨመርን ይናገራል፡፡ በመጨረሻም  ምዕራፍ  11 ለዚህ የማኑዋል ህትመት አዲስ ምዕራፍ  ነው፡፡ እሱም ጥሩ 
ስለሆነ መሰረታዊ የግብርና ልምምድ (GAP) እና ስለ ቀላል የትኩስ ምርት ምግብ ደህንነት ለማረጋገጥ የሚተገበሩ 
ዘዴዎችን ይናገራል፡፡  

እያንዳንዱ በዚህ ማኑዋል ውስጥ የጠቀሱት ልምምዶትም በግልጽ የተተነተኑና በምሳሌ ጭምር ተገልጿዋል፡፡ 
በዬትኛውም ትግበራ የበለጠ መረጃ ካስፈለገ ተጠቃሚዎች በተገለጹት ምንጮችን መመልከት ወይንም  ማኑዋሉን 
ላዘጋጁት ጸሃፊት በቀጥታ መጻፊ ይችልሉ፡፡ በዚህ ማኑዋል ውስጥ የተዘረዘሩት የድህረ ምርት አያያዝ ልምምድ ሁሉንም 
በዝርዝር ያካተተ ዝርዝር ነው ማለት አይደልም፡፡ ነገር ግን ለአነስተኛ መጠን የአባበ፤ አትክልትና ፍራፍሬ ምርቶች 
ነጋዴዎችና ለዝቅተኛ አቅርቦት መነሻ ነጥብ ሊሆን ይችላል፡፡  የአያያዝ ተሞክሮዎቹን በአሁኑ ወቅት እየተገበራችሁት 
ካለው ልምድ ጋር በማነጻጸር እንድት ሞክሩት እንመክታለን፡፡ እዚህ ላይ መታወስ ያለበት እያንዳንዱ ተሞክሮ በመሬት 
ላይ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ወይንም በሚኖሩት መሳሪያዎች መሰረት በምርቱ አመላላሽ መሻሻል ይችላል፡፡  
በመጨረሻም በዚህ ጽሁፍ ያልተሸፈኑ ነገር ግን በአሁኑ ወቅት በጥቅም ላይ እየዋሉ ያሉ ዝቅተኛ ዋጋ ያላቸው 
ትክኖሎጂዎችና ልምምዶችን በተመለከተ ተጠቃሚዎች መረጃ ለጸሃፊዎቹ እንደሚልኩልን ተስፋችን ነው፡፡  

በዚህ ማኑዋል ውስጥ የተዘረዘሩት ጥቂት አነስተኛ ልምምዶች ትግበራ ለአነስተኛ መጠን ነጋዴዎች የምርት ብልሽትን 
ለመቀነስ፤ የምግብ ደህንነትን ለመጠበቅና የፍራፍሬዎች፤ አትክልትና የጌጣጌጥ ምርቶችን ጥራት ለመጠበቅ እንደሚረዳ 
እናምናለን፡፡  

 

 

 

ስዕል 1: ለደንበኛ ሸቀጣ ሸቀጦች የድህረ ምርት አያያዝ ደረጃዎች  
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ለድህረ -ምርት ብክነት እና ደካማ የምርት ጥራት ዋነኛ  መንስኤዎች  

ምንም እንኳ ለአመታት የትምህርት ለመስጠት ጥረቶች ቢደረጉም ቅሉ፤ በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ጥሩ አያያዝ እና በቂ 
የሆነ ማቀዝቀዣ እና የሙቀት መጠን ቁጥጥር አለመኖር መለወጥ አለመቻል ለድህረ ምርት ብልሽት ዋንኛዎቹ 
መንስኤዎች ናቸው፡፡ ከመከማቸት በፊት የተበላሹትን ምርቶች አለመለየትና  በቂ የማሸጊያ መሳሪያዎች አለመጠቀም 
ችግሩን የበለጠ አባብሶታል፡፡ በአጠቃላይ አግባብነት የሌላቸው አያያዝን መቀነስ፤ የተበላሹና በበሽታ የተጠቁትን 
ምርቶች ማስወገድና ትክክለኛ የሙቀት መጠን ቁጥጥር ተግባራዊ ማድረግ የምርት ብልሽትን ለመቀነስና የምርት ጥራትን 
ለመጠበቅ በጣም ይረዳሉ፡፡ ለአንድ የተወሰነ ምርት አይነት በድህረ ምርት ወቅት የአየር ሙቀት መጠን በተቻለ መጠን 
በትክክለኛ ሁኔታ ከተጠበቀ የምርቱ የቆይታ ዘመን ሊረዝም ይችላል፡፡   

 

ቡድን ምሳሌዎች  ለድህረ ምርት ብልሽትና ደካማ ጥራት ዋና መንስኤዎች (በአስፈላጊነት ደረጃ)  

የስራስር አትክልቶች  ካሮት  
ቀይ ስር  
ሽንኩርት  
ነጭ ሽንኩርት  
ድንች  
ስኳር ድንች  

በማሽን የሚደርሱ ጉዳቶች  

ተገቢ ያልሆነ መቁረጥ/ማከም  

በቆልትና ስር ማብቀል   
ውሃ ማጣት (መጨማደድ)  
መበስበስ  
በቅዝቃዜ መጋለጥ (ሀሩርና ሞቃታም አካባቢ የሚበቅሉ የስራስር ሰብሎች)  

የቅጠላ ቅጠል 
አትክልቶች  

ሰላጣ  
የስዊዝ ቆስጣ  
ቆስጣ  
ጎመን  
ባሮ  

ውሃ ማጠር (መጠውለግ)  

አረንèዴነትን ማጣት (ወደ ብጫማነት መለወጥ)  
በማሽን የሚደርሱ ጉዳቶች 
በተጻራሪ ከፍተኛ የትንፋሽ መጠን   
መበስበስ    

የአበባ አትክልቶች    አረናèዴ የአበባ ጎመን   
የአበባ ጎመን የአበባ 
ጥቅል ጎመን  

በማሽን የሚደርሱ ጉዳቶች 
ብጫነትና ወደ ሌሎች መልክ መለወጥ  
የአበቦች መቀየር  
መበስበስ 

በለጋነታቸው የሚበሉ 
የአትክልት አይነቶች  

ዙኩኒ 
ቅል  
ጀበርደን  
ቃሪያ  
ኦክራ  
ፎሰሊያ  

በምርት ወቅት በጣም መብሰል  
ውሃ ማጣት  (መጠውለግ) 
ጠባሳነትና ልሎች ጉዳቶች  
የማቃጠል/መለብለብ 

መበስበስ 

የበሰሉ ፍራፍሬ፤ 
አትክልትና ፍራፍሬዎች-  

ቲማቲም  
ሀብሃብ  
ኮምጣጤ  
ሙዝ   
ማንጎ 
አፕል  
ወይን   
ስቶን ፍሩትስ 

ጠባሳነት  
ከመጠን በላይ መብሰልና ስሰበሰብ በጣም መለስልስ  
ውሃ ማጠር   
ለቅዝቃዜ መጋለጥ  

የቅርጽ ለዉጥ  

መበስበስ 
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የትኩስ ምርቶች የክምችት ጊዜ እና አንጻራዊ የብልሽት ሁኔታ 

የትኩስ አበባ፤ አትክልትና ፍራፍሬ ምረቶች እንደየ እንዳንዳቸው አንጻራዊ የብልሽትና መጋለጥና በጣም ምቹ በሆነ 
የአየር ሙቀት መጠንና አንጻራዊ እርጥበት ውስጥ የቆይታ እድሜ መጠን ፡  

አንጻራዊ የብልሽት ሁኔታ የክምችት እድሜ ቆይታ 
(በሳምንታት) 

ምርቶቹ 

በጣም ከፍተኛ <2 አብርኮት፤ ብላክቤሪ፤ ብሉብሪ፤ ቼሪ፤ ሾላ፣ እንጆሪ፣ ሶሪት፣ የባቄላ በቆልት፤, 
የአበባ ጎመን፣ አረንገዴ አበባ ጎመን፣ አረንèዴ ሽንኩርት፣ የሰላጣ ቅጠል፣ 
እንጉዳይ ፤ሙስክመለን, አተር, ጥቁር ጎመን, ጣፋጭ በቆሎ, የበሰለ 
ቲማቲም፡  የተቀጠፈ አበባና ፎሊግ ፤ በትንሹ የተቀነባበሩ ፍራፍሬዎችና 
አትክልቶች. 

ከፍተኛ 2-4 አቦካዶ, ሙዝ፣በሰልፈር ዳይኦክሳይድ (SO2) የልታከመ ወይን፤ ጎዋቫ፤ 
ሎኩዋት፤ መንደሪን፤ ማንጎ፤ ሎሚ፤ ኔክታሪን፤ ፓፓያ፤ ፒችስ፤ፐሉም፤ 
አርቲቾክስ፤  ፎሶሊያ፤ ብሩሴልስ ስፐሩት ፤ ጥቅል ጎመን፤ የሰላጣ አናቱ 
የሚበላ፤ ስሌሪ፤ ጀበርደን፤  ባሮ፤ ቃሪያ፤ ሰመር ስካሽ፣ ቲማቲም (በተለይም 
የበሰለ)  

መካከለኛ 4- 8 አፕል ና ኮሸም፤  በሰልፈር ዳይኦክሳይድ (SO2) የታከመ ወይን፣ ብርቱካን ፤ 
የወይን ፍራፍሬ፤ ኮምጣጤ፤ ክዊፍሩት፤ ፕሪሲሞን፤ ሮማን፤ ቀይስር፣ ካሮት፣ 
ራዲሽ፣ ድንች (ያልደረሰ). 

 

ዝቅተኛ 8-16 የተወሰኑ ፖምና ኮሸም ዝርያዎች፣ ሎሚ፤ ድንች(የደረሰ)፤ ደረቅ ሽንኩርት ፣ 
ነጭ ሽንኩርት፣ ዱባ፤ዊንተር ስካሽ፣  ስካር ድንች፤, ጎደሬ፤ አገዳቸውና ሌላ 
ክፍላቸው ለጌጣጌጥነት የሚያገለግሉ እጸዋቶች  

 

በጣም ዝቅተኛ >16 የዛፍ ፍሬ፤, የደረቁ ፍራፍሬዎችና አትክልቶች  

ምንጭ: Kader, A.A, 1993. Postharvest Handling. In: Preece, J.E. and Read, P.E., The Biology of Horticulture- An 
Introductory Textbook. New York: John Wiley & Sons. pp. 353-377. 
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ለጥራት ማረጋገጫና የውጭ ንግድ ሀብቶች  

የውጭ ንግድ ለሚያስፈልጉ ነገሮችን በተመለከተ የበለጠ ጠለቅ ያለ መረጃን ለሚፈልጉ ነጋዴዎች “Natural 
Resources Institute” የተባለ ድርጅት በ(1994) ሰፊ የአበባ፤ አትክልትና ፍራፍሬ የውጭ ንግድ ጥራት 
ቁጥጥር ማኑዋልን አሳትሟል፡፡ የዚህ ኢንስቲትዩትም ማኑዋል በድህረ ምርት ሂደትን በመለከተ ለአጠቃላይ የጥራት 
ቁጥጥር ተግባራዊ መመሪያን ይሰጣል፡፡ ይህም ምርመራ፤ንጽህና፤ ስለ ጸረ ተባይ ዝቃጅ ትንተና፤ የአየር ሙቀት መጠን 
መለኪያ መሳሪያ ደረጃና የመረጃዎች አያያዝ ያካትታል፡፡  ይህም ማኑዋል  የአበባ፤ አትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችን ወደ 
አውሮፓ ህብረት ሀገራት ለሚያቀርብ ለማንኛውም ነጋዴ በጣም የሚመከር ነው፡፡ (Available for sale from NRI, 
Central Avenue, Chatham Maritime, Kent ME4 4TB, UK).  

ለአሜሪካን ገቢያ በተቀነባበረ መልክ ወይንም ለትኩስታቸው ለሚቀርቡ የአትክልትና ፍራፍሬዎች በሙሉ የሚያሰፈልጉ 
ደረጃዎችም ይገኛሉ፡፡ ለአንድ የተለየ የምርት አይነት ለአሜሪካን ገቢያ ለሚያሰፈልግ ደረጃን ኮፒ በነጻ ለማግኘት 
የሚፈልግ ሰው ለትኩስ ምርቶች ቅርንጫፍ ጽ/ቤት (Fresh Products Branch, USDA-AMS, FV, Room 2056-S, 
Washington, D.C., 20250. U.S.)  በመጻፍ ማግኘት ይችላል፡፡  የምርመራ መሳሪያዎችም በአነስተኛ ዋጋ በተመሳሳይ 
አድራሻ ይገኛሉ፡፡ የጥራት ደረጃዎችም ከሚከተለው የ USDA-AMS ድረ-ገጽ ላይ ይገኛሉ፡፡ website: 
http://www.ams.usda.gov/standards/stanfrfv.htm (Fruit & Vegetable Programs). 

የኢኮኖሚ ትብብርና ልማት ድርጅት (OECD) በበኩሉ “ለአትክልትና ፍራፍሬዎች አለማቀፍ ደረጃዎች” በተመለከተ 
መጽሄቶችን አሳትሟል፡፡ በሰሜን አሜሪካ ለሚትገኙት ለ OECD Publications and Information Center, 2001 L 
Street, N.W., Suite 700, Washington, D.C., 20036-4910 መጻፍ የሚትችሉ ሲሆን ፤ ከሰሜን አሜሪካ ውጭ 
ለሆኑ ሀገራት ደግሞ ለOECD Publications Service, 2 Rue André-Pascal, 75775 PARIS Cedex 16, France. 
መጻፍ ይቻላል፡፡  

በመጨረሻም በአብዛኞቹ ለአለማቀፋዊ ጥሩ የግብርና ትግበራ መመስረት እየሰሩ ለሚገኙ ቸርቻሪዎች የምግብ ደህንነት 
ጉዳይ የመጀመሪያ ርዕሰ ጉዳይ ሆኗል፡፡ በ1997 በቸርቻሪዎች እንደመነሻ የተጀመረው ርዕሰ ጉዳይ፤ በአውሮፓ የምርት 
ቸርቻሪዎች ቡድን (EUREP)፤ እና የአሁነኛው የEUREP-GAP ዶክዩመንትና የስራ ሂደቶችም ባለፉት ሶስት አመት 
የውይይት ግዜ ውስጥ ከአጠቃላይ የፍራፍሬዎችና አትክልት የምግብ ሰንሰለት ባለድርሻ አካላት ስምምነት አግኝቷል፡፡ 
ለ"EUREP-GAP የፍራፍሬዎችና አትክልቶች” የሰርተፍኬት/የምስክርነት ወረቀት ረቂቅም ከሁሉም ደረጃ ከአትክልትና 
ፍራፍሬ መስክ ከተወከሉ የአውሮፓ ቡድን እና ከአውሮፓ ህብረት ውጭ በሆኑ አምራች ድርጅቶች ድጋፍ እየተዘጋጀ 
ነው፡፡ ከሁሉም አህጉራት አምራች ድርጅቶች ለ “EUREP-GAP membership” አባልነትም ያመለከቱ ሲሆን፤ 
የተቀናጀና ዋጋንም ያገናዘበ የምግብ ደህንነት ቁጥጥር መፍትሄን ያማከለ አቅርቦትን መጠቀም ሊጀምሩ ነው፡፡  
(www.eurep.org) 

የእንሰሳትና ተክሎች ጤንነት ምርመራ አገልገሎት  “the Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS)” 
አላማው የአሜሪካን እንሰሳትና የተክል ሃብቶችን በሚከተሉት ሁኔታ መጠበቅ ነው:-  
• ሀብቶቹን ከበሽታና ከሌሎች ሀገራት ከመጡ ጉዳት ከሚያደርሱ ነፍሳትና እንሰሳት ጥበቃ ማድረግ 
• በአሜሪካን አገር የሚገኙትን በግብርናው ዘርፍ ገዳት የሚያደርሱትን ተባዮችና በሽታዎችን መከታተልና መቆጣጠር  
• ከእንሰሳትና አትክልት ጤንነት ጋር ግንኙነት ያላቸውን የንግድ ጉዳዮችን መፍታትና መቆጣጠርና   
• ጥንቃቄና ርህራሄ የተሞላበት በእንሰሳት አያያዝን ማረጋገጥ ነው፡፡  
 
 
የእንሰሳትና ተክሎች ጤንነት ምርመራ አገልገሎት ድረ-ገጽም “The APHIS website (http://www.aphis.usda.gov/)”   
ወደ አሜሪካን አገር ምርትን ለማቅረብ ፍላጎት ላላቸው አካላት የላኪና አስመጭ ድንጋጌዎችን አስመልክቶ ሰፊ መረጃ 
ይሰጣል፡፡  
 
• http://www.aphis.usda.gov/ppq/manuals/online_manuals.html ድረ ገጽ ላይ የእንሰሳትና ተክሎች ጤንነት 

ምርመራ አገልገሎት//የተክል ጥበቃና ለይቶ ለብቻ ማቆየት ማኔዋል ዝርዝር በኢንትረኔት ላይ ተገልጿል፡፡ 
• http://www.aphis.usda.gov/ppq/manuals/pdf_files/FV% 20Chapters.htm በዚህ ምዕራፍ ላይ ሙሉው 

“ስለትኩስ ፍራፍሬዎችና አትክልቶች ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት ድንጋጌ” መመሪያ በኢንተርኔት ላይ 
ይገኛል፡፡  

አነስተኛ ደረጃ የድህረ ምርት አያያዝ ተግባራት፡ የሆርቲካልቸር ሰብሎች መመሪያ መጽሃፍ (4ተኛ እትም).                     ሐምሌ 2002 
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 የመመሪያው መጽሀፍ መግቢያ 
 

በላቲን አሜሪካ፤ በአፍርካ፤ ኤሲያ እና በምስራቅ አውሮፓ ሀገራት በአውሮፓ ገቢያ ተወዳዳሪ ለሆኑ ምርቶች የንግድ 
ማስተዋወቅና የመሸጥ ጥበብን እንዲያካብቱ በማድረግ ልዩ የንግድ ጥበብ ምክርና ንግድን ማበረታታት ይሰጣል፡፡ 
ትኩስና የደረቁ ፍራፍሬን በተመለከተ አጠቃላይ የንግድና የመሸጥ ጥበብ  መመሪያ ጽሑፍም ይገኛል፡፡ እንዲሁም 
የሶሪት፤  ማንጎ፤ አቮካዶ፤ ፓፓያና የአናናስ የውጭ ንግድን በተመለከተ (በኢንግሊዝኛና በስፓንሽኛ) ëንëዎች ማነዋሎች 
ይገኛሉ፡፡ እነዚህ ህትመቶችም ከጀርመን ሀገር ከ “Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ), Gmb H/ Protrade, P.O. Box 5180, D-65726 Eschborn, Germany” ማግኘት ይቻላል፡፡   

እንዲሁም በሙዝ፤ ማንጎ፤ ራምቡታን፤ ፓፓያና የዱሪያን  አመራረት፤ ድረ-ምርትና አሸጣጡንና በተመለከተ  እንደ 
የራሱ የ "Fruit Development, Postharvest Physiology, Handling and Marketing in ASEAN" አካል ቅድመ 
ተከተል ህትመቶች ከ” ASEAN Food Handling Bureau” ይገኛሉ፡፡  እያንዳንዱ መጽሀፍትም ከ ASEAN Food 
Handling Bureau, Level 3, G14/G15, Pusat Bandar Damansara, 50490 Kuala Lumpur, Malaysia ለሽያጭ 
ቀርበዋል፡፡   

የአለማቀፍ አምራቾች አባልነት ካለምንም ክፊያ የሚቻል ሲሆን አባላትም ምርታቸውን ለሽያጭ መዘርዘር ወይንም 
ከመሃል አግባቢዎች (ደላሎች) የአለማቀፉን የምርት ክፍፍል ዝርዝሮችን ለማግኘት ወይንም ለመግዛት ፍላጎት ያላቸው 
የጅምላ ነጋዴዎችን እና/ወይንም ትኩስ ወይንም የተቀነባበሩ ምርቶችን በኢንትርኔት አማካኝነት መሸጥ ይችላሉ፡፡  
(www.produceworld.com) 

የምርት ግብይት ማህበር በ1949 የተëëመ ሲሆን ለትርፍ ያልቆመ አለማቀፍ የንግድ ማህበርና ለ2400 ለሚሆኑ ትኩስ 
ፍራፍሬዎችን፤ አትክልቶችንና ተመሳሳይ ምርቶችን በአለም ዙሪያ ለሚያቀርቡ አባላቱ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል፡፡ 
አባላቱም በማምረት፤ ስርጭት፤ ችርቻሮና በምግብ አገልገሎት ኢንዱስትሪ ዘርፎች አየተሳተፉ ይገኛሉ፡፡   
(www.pma.com)  
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ምዕራፍ አንድ፡ ምርት ማምረት እና ለገበያ ማዘጋጀት 
 

 
አነስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ አምራቾች (ገበሬዎች) ምርታቸውን ለመሰብሰብ የተለያየ አማራጮች ይኖራቸዋል፣ 
አትክልቶቹ ቶሎ የሚበላሹ ወይም ለአደጋ የሚጋለጥና ጠቃሚ ዋጋ የሚያወጡ ከሆነ በጊዜ ይሰበስባሉ፤ ፍራፍሪዎቹ 
በሚበስሉበትና ጣዕማቸው ጥሩ ደረጃ ላይ ሲደርስ ቀስ ብለው ይለቀማሉ ወይም አልፎ አልፎ ደግሞ ሁለቱንም 
አማራጮች በመጠቅም ምርቱን በትክክለኛው የመድረሻው ጊዜ በሚገኝበት ውቅት ለመሰብሰብ ይረዳል፡፡ ሁሉም 
አማራጮች ከፍተኛ ዋጋ ያለውን ምርት ለሽያጭ በማቅረብ ጠቀም ያለ ትርፍ እንዲገኝ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ፡፡ 
 
ብዙ ጊዜ የተለመደው አምራቾች  በፍራፍሬ ሰብሎች ላይ የሚፈጽሙት ሰህተት ቢኖር ፍሬዎቹን በለጋነታቸው 
መልቀማቸው፣ ማለትም በጥሬነታቸውና የሚፈለገው የጣዕም ደረጃ ላይ ሳይደርሱ መሰብሰብ፡፡ (ብዙ ግዜ ፍሬዎች 
መብሰል ከሚገባቸው ጊዜ ቀደም ብለው ሲለቀሙ የሚጠበቅባቸውን ሙሉ ጣዕም ማዘጋጀት አይችሉም)፡፡አንዳንድ 
አትክልቶች ትልቅ እንዲሆኑና በደንብ እንዲያድጉ ሲደረግ  በሙሉ በፍሬ ይሞሉና ለመመገብም ጥሩ ጣዕምና ጥራት 
ይኖራቸዋል፡፡ ብዙ የዕፅዋት ሰብሎች ሁሉኑም በአንድ ጊዜ በሚሰበሰቡበት ወይም በሚለቀሙበት ወቅት ከውስጣቸው 
በጣም ያልበሰለም (ጥሬ) ወይም ከመጠን በላይ የበሰል አለመኖሩን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡ የመብሰያ (መድረሻ) 
መለኪያውን እንደ ደረጃ መለኪያ በመጠቀም ከለቀማ በፊት የሚከሰተውን ብክነት በከፍተኛ ሁኔታ ለመቀነስ ይረዳል፡፡ 
ለአንዳነድ ምርቶች (ሰብሎች) ሪፍራክቶሜተር (refractometer) የስኳር መጠኑን ለመለካትና ፔነትሮሜተር ደግሞ 
(penetrometer) ሽፋኑ ጥብቅ መሆኑን ለመለካት ጥቅም ላይ ይውላሉ፡፡ 

ምርቱ በሚለቀምበት/በሚሰበሰብበት/ ጊዜ የሚከሰተው የንኪኪ ጉዳት  (mechanical damage) ከፍተኛ ችግር ሲሆን& 
የቆሰለውም ምርቱ እንዲበሰብስ፣ የምርቱ የውሃ ብክነቱ እንዲጨምር፣ የአተነፋፈሱና የኢትይልን (ethylene) ጋስ 
የመመረት መጠኑን በመጨመር ምርቱ በፍጥነት እንዲበላሽ ያደርጋል፡፡ &ምንም እንኳን አንዳነድ ስረስር ሰብሎች 
ግድየለሽ በእጅ አቆፋፈር በከፍተኛ ሁኔታ ቢጎዱም በአጠቃላይ ግን በማሺን መሰበስብ/ማምረት/ ከእጅ ከመሰብሰብ 
(ከማምረት) በበለጠ ከፍተኛ ጉዳት ያስከትላል፡፡ በማሳ ውስጥ ለቃሚዎቹ የሚጠቀሙባቸው የምርት ማከማቻ እቃዎች 
ንፁህ መሆንና አለባቸው፣ ውስጠኛው ክፍል የተስተካከለና ከሻከራ ወይም ከሚጎረብጥ ጠርዝ የፀዳ መሆን 
ይጠበቅበታል፡፡ የሚደራረቡ የፕላስቲክ ሳጥኖች የመጀመሪያ ዋጋቸው ውድ ቢሆኑም  ግን ለረጅም ጊዜ ማገልገል 
የሚችሉ፣ በተደጋጋሚ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውሉና በቀላሉ መጽዳት የሚችሉ ናቸው (FAO, 1989).  

ምርቱን በእጃቸው የሚለቅሙ ወይም የሚሰበስቡ ሰዎች በትክክለኛ መንገድ ምርቱን በመሰብሰብ የሚደርሰውን ጉዳትና 
ብክነት ለመቀነስ በደንብ የሰለጠኑና የሚለቅሙትን/የሚሰበስቡትን ምርት በተሟላ የመድረሻ/የመብሰያ/ ደረጃ ላይ 
መድረሱን የሚገነዘቡ/የሚያውቁ/ መሆን አለባቸው፡፡  ለቃሚዎቹ ምርቱን ሲለቅሙ/ሲሰበስቡ/ ጥንቃቄ በማድረግ 
አትክልቱን ወይም ፍራፍሬው ከዋናው/ከእናት/ግንዱ ላይ ሲበጥሱ፣ሲቆርጡ ወይም ሲሰስቡ በጣም ትነሽ የሆን ጉዳት 
ሊነረው በሚችል መልኩ መሆን አለበት፡፡ ባለማወቅ ባጋጣሚ የሚሚፈጠሩትን ክብ ቀዳዳዎች ለመቀነስና ለረጅም ጊዜ 
የሚቆይ ተክል ብዙ ጉዳት እንዳይጎዳ የመቁራጫው ቢላዋ ጫፍ ክብ መሆን ይጠበቅበታል፡፡ መቁረጫ ቢላዋና መቀስ 
ሁልጊዜም በደንብ ስለታም መሆን አለባቸው፡፡ ለቃሚዎቹ ለመልቀመያ የተጠቀሙትን ቦርሳ/መያዢያ/ እና/ ወይም 
ቅርጫት ሲገለብጡ ጥንቃቄ እንዲያደርጉና በማሳ ውስጥ በሚገኘው ምርት ማከማቻ መሳሪያ ውስጥ ምርቱን 
እናዳይወረውሩ  ወይም እንዳዘረግፉ ማሰልጠን ያስፈልጋል፡፡ ለቃሚዎቹ ምርቱን ከትልቅ የምርት ማከማቻ እቃዎች ላይ 
በቀጥታ የሚለቅሙ/የሚሰበስቡ ከሆነ  የእቃ ማሸራተቻውን ፍጥነት የሚቀነስ ሞድ ከሸራ በመስራት ምርቱ ላይ 
ሰንበር/በለዝ/ጉዳት/ እንዳከሰት መከላከል ይቻላል፡፡ የአየር ማውጫ ያላቸውና ተደራራቢ የማሳ ምርት ማከማቺያ 
እቃዎች ንፁህና ለስላሳ እንደሆኑ መቆየት ይኖርባቸዋል፡፡ 

ምርቱ በሚለቀምበትና ከተለቀመ በኋላ በተቻለ መጠን ለፀሃይ መጋለጥ የለበትም፤ ምርቱ ፀሃይ ላይ 
በሚተውበት/በሚቀመጥበት/ ጊዜ ሙቀት ይስብና በቀላሉ በፀሃይ ይቃጠላል፡፡ ምርቱ ለፀሃይ ሙቀት ከተጋለጠ 
ወዲያውኑ አየር ውስጥ ከሚገኘው የሙቃት መጠን  ከ 4 እስከ 6 ዲግሪ ሰልሺየስ (ከ 7 እስከ 11 ዲግሪ ፋራናይት) 
በበለጠ ይሞቃል (Thompson et al, 2001). በማሳ ውስጥ ያሉትን ምርት ማጠራቀሚያ/ማከማቻ እቃዎች ቶሎ ከማሳ 
ውስጥ እንደማይነሱ የምንገምት ከሆነ፤ በጥላ ቦታ ማስቀመጥ ወይም  በስሱ መሸፈን (ለምሳሌ ፈዘዝ ባለ ሸራ፣ ቅጠላማ 
በሆኑ እፀዋቶች፣ በገለባ ወይም ባዶ ማካማቻዎችን በመገልበጥ) ያስፈልጋል፡፡ በምሽት  ወይም በማለዳ ምርቱን 
መሰብሰብ/መልቀም/  አንዳንድ ጊዜ  ጥሩ አማራጭ የሚሆንበት፤ የምርቱ የሙቀት መጠን ዝቅተኛ ስለሚሆንና  ምርቱን 
ለማቀዝቀዝ የሚያስፈልገውን የሃይል መጠን ለመቀነስ ስለሚረዳ ነው፡፡  

አነስተኛ ደረጃ የድህረ ምርት አያያዝ ተግባራት፡ የሆርቲካልቸር ሰብሎች መመሪያ መጽሃፍ (4ተኛ እትም).                     ሐምሌ 2002 
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ምርት ማምረት እና ለገበያ ማዘጋጀት 

 



እንደ ማንጎና ፓፓዮ ያሉ ፍራፍሮዎች  ሲቆረጡ የሚወጣው ነጭ ፈሳሽ (Latex) ፍሰት  አልፎ አልፎ  ከንጋት በበለጠ 
በጠዋት ዝቀተኛ ሲሆን (Pantastico, 1980)፣ በተቻለ መጠን ከጠዋት ዘግየት ብሎ ምርቱን መሰብሰብ ምርቱ 
ከመታሸጉ በፊት ለሚደረገው ጽዳት ተጨማሪ ጉልበት እንዳይባክን ያደርጋል፡፡ በተጨማሪም እንደ ሎሚ፣ ብርቱኳን፣ 
ወይንና የመሳሰሉት ፍራፈሬዎች (Citrus Fruits) በጠዋት እንደተወጠሩ/እንዳበጡ/ መለቀም የለባቸውም፤ ምክኒያቱም 
ከ ፍላቬዶ ( flavedo ) የዘይት ዕጢዎች ጠቃሚ ዘይቶችን (Essential Oils) በደንብ እንዲያወጡ  ስለሚያደርጋቸው  
ይህ ደግሞ ክብ የዘይት ነጠብጣቦች ይፈጥራል (አረንጓዴ ከሆኑ በኋላ አረንጓዴ ነጥብጣብ በቢጫና ብርቱኳናማ 
ፍራፍሬዎች)፡፡ 

ምርቱ እንተሰበሰበ ወዲውኑ ለገበያ ለማቅረብ በሚዘጋጅበት ወቅት ማቀዝቀዝ አስፈላጊ ነው፡፡ ማቀዝቀዝ (ማለትም 
‘ቅድመ-ማቀዝቀዝ’) ማለት ምርቱ እንተሰበሰበ ከማሳ ውስጥ ይዞ የመጣውን ሙቀት  ሌሎች የምርት አያያዝ ሂደቶችን 
ከማለፉ በፊት ወዲውኑ ማስወገድ ማለት ነው፡፡ በማቀዝቀዝ ወቅት የሚከሰት ማንኛውም መዘግየት የምርቱን ድህረ-
ምርት እድሜ በማሳጠር ጥራቱን ይቀንሳል፡፡ በተደጋጋሚ ጊዜ ቅዝቃዜና ሙቃት የሚያገኝ ምርት ምንም ካልቀዘቀዘው 
ምርት ጋር ሲጻጸር የመበላሸቱ ፍጥነት ዝቅተኛ ነው (Mitchell et al, 1972)፡፡ 

ለገበያ (ለሽያጭ)የምናዘጋጀው ምርት  በግድየለሽነት አያያዝ ምክኒያት ምርቱ እንዲላላጥና የንኪኪው ጉዳት እንዲጨምር 
ከማድረጉም በላይ የማቀዝቀዝ ጥቅምም ዋጋ እንዲያጣ ያረገዋል፡፡ በማሳውና በማሸጊያው ቤት መካከል ያለው መንገድ 
የተመረጠ(የተስተካከለ)ና ከትላልቅ የሚኪና ጎማ ምልክቶች፣  ከጉብታዎችና ከጉድጋዶች የፀዳ መሆን ይጠበቅበታል፡፡ 
ምርቱን በሚጓጓዝበት ወቅት  የማሳ ሳጥኖቹ በደንብ ደህንነታቸው የተጠበቀና ተደራራቢም ከሆኑ ከአቅም በላይ የተሞሉ 
መሆን የለባቸውም፡፡ የማጓጓዢያ መኪናው ፍጥነት ከመንገዱ ጥራትና ሁኔታ ጋር መጣጣም አለበት፣ የጭነት እና/ወይም 
የከባድ መኪናው ክብደት ተሸካሚ ክፍሎች (ባለስትራዎቹ) በጥሩ ጥገና መጠበቅ አለባቸው፡፡ የማጓጓዢያ መኪናውን 
የጎማ ንፋስ (ግፊት) መቀነስ ወደ ምርቱ የሚተላለፈውን የመንገጫገጭ እንቅስቃሴ መጠን እንዲቀንስ ያደርገዋል ( 
Thompson et al in kadar, 2002). 

ማንኛውም ምግባር የምርቱን በእጅ ላይ የመቆየት ጊዜን የሚቀንስ የምርት ብክነትንም ይቀንሳል፡፡ በማሳ ላይ ማሸግ 
(መለየት፣ መምረጥ፣ ማዘጋጀት እና ምርቱን በሚሰበሰብበት ሰኣት ማሸግ) ምር ወደ ገበያ ከመሄዱ በፊት ያሉትን 
የተለያዩ የአያያዝ ደረጃዎችን በሚገባ እንዲቀንሱ ያስችላል፡፡ ትንሽ የእጅ ጋሪዎች ወይም ትንሽ ተንቀሳቃሽ የማሳ 
ማሸጊያ(መጫኛ) ቦታዎች/ጣቢያዎች) ከለቃሚዎቹ ጋር እንዲቀሳቀሱ እና ለማሸጊያ(ለመጫኛ) ስራዎች ጥላ እንዲሰጡ 
ተደርጎ መንደፍ (መስራት) ይቻላል፡፡ 

 

 

 የእጅ ጋሪ:  በማሳ ውስጥ ለመጫን/ለማሸግ ያገለግላል፡፡ ምርት ሰብሳቢዎቹ  
  በጋሪው ላይ ባዶ ካርቶኖችን በማስቀመጥ፣ ከዚያም መልቀም፣መምረጥ፣ ደረጃ በማውጣትና በማሸግ  
በቀጥታ ወደ ማጠራቀሚያው መጨመር፡፡  የተሞሉት ካረቶኖችን ወዲያውኑ ወደ ማቀዥቀዢዎች 

  በመውስድ መጨመር ወይም ጥሩ ጥላ ባለበት ቦታ ማስቀመጥ፡፡ 

አነስተኛ ደረጃ የድህረ ምርት አያያዝ ተግባራት፡ የሆርቲካልቸር ሰብሎች መመሪያ መጽሃፍ (4ተኛ እትም).                     ሐምሌ 2002 
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የመብሰያ ደረጃዎች  

ለብዙ ፍራፍሬዎች፣ አትክልቶችና የአበባ ሰብሎች የመብሰያ ደረጃዎቻቸው ይወሰናሉ፡፡ ሠብሎችን በትክክለኛው 
የመብሰያ ጊዜቸው ላይ መሰብሰብ አማራቹ ጥሩ ጥራት ያለው ምርት በመያዝ ስራውን እንዲጀምር ያስችለዋል፡፡ ምርቱ 
ወቅቱን ሳይጠብቅ በጊዜ ከተሰበሰበ ጣዕሙን ሊያጣና በተሟላ ሁኔታ ላይበስል ይችላል፤ ምርቱም በጣም ዘግይቶ 
ከተሰበሰበ ከተገቢው በላይ ሊበስልና በቃጫ መሰል ጅማቶች (fibrous) ሊሞላ ይችላል፡፡ ለቃሚዎች ለመለለቀም 
የደረሰ ምርት መለያ ዘዴዎችን መሰልጠን አለባቸው፡፡ የሚከተለው ሠንጠረዥ፣ ከReid (in Kader, 2002) የተወሰኑ 
የመብሰያ መለኪያዎች ምሳሌዎችን አቅርቧል፡፡   

 መለኪያ/መለያ ምሳሌዎች  

ሙሉ እምቡጥ አውጥቶ እስከሚለቀም ድረስ  ያለው ቀናት ፖም፣ ሸክኒት 
በሚያድግበት ጊዜ ያለው አማካይ የሙቀት መለኪያዎች አተሮች፣ፖም፣  ጣፋጭ በቆሎ 
የሚቆረጥበት/የሚለያይበት ቦታ እድገት ማሳየት የተወሰኑ ሀብሀቦች፣ ፖሞች፣ ፈይጆኣስ (feijoas) 
የእጸዋት ገጽ ስነ ቅርጽና መዋቅር (አሰራር) በወይንና በቲማቲሞች ላይ የውሃ ብክነትን የሚከላከል ተደራቢ 

ቅርፊት መፍጠር 
በተወሰኑ ሀብሃቦች መረብ መስራት 
በተወሰኑ ፈራፍሬዎች ወዝ ማመንጨት (ሰም ማውጥት/ 
ማመኝጨት) 

መጠን   ሁሉም ፍራፍሬዎችና አብዛኛው አትክልቶች 
ስፔስፊክ ግራፊቲይ (Specific gravity) ቼሪይስ (Cherries)፣ ሐብሃብ፣ ድንቾች 
ቅርጽ በአንባዛው ያሉ ሙዞች አራትመኣዝን መያዝ 

ሙሉ የማንጎ ጉንጭ 
የአበባ ጎኖች መጠጠር(መጠቅጠቅ) 

ጠጣርነት  ሰላጣ፣ ጎመን፣ የበልጂየም በቆልት 
የለስላሳነት ወይም ሻካራነት ጸባይ 
ጥብቅነት  ፖም፣ ሸክኒት, ስቶን ፍሩት (stone fruits) 
ለስላሳነት  አተሮች 
ቀለም፣ የውጨኛው  ሁሉም ፍራፍሬዎችና አብዛኛው አትክልቶች 
የውስጠኛው ቀለምና መዋቅር  በቲማቲም ውስጥ የሚዝለገለግ ነገር መፈጠር 

በተወሰኑ ፍራፍሬዎች ላይ ስጋ የሚመስል ቀለም  
የውህደት ጸባይ 
ስታርች (Starch) መጠን  ፖም፣ ሸክኒት 
የስኳር መጠን ፖም፣ ሸክኒት, እስቶንፍሩትስ (stone fruits), ወይን 
የአሲድ መጠን፣ ስኳር/አሲድ ሲመዛዘን   ፖመግራንቴ (Pomegranates)፣ ኮምጣጣ  ፍራፍሬዎች፣ ፓፓዬ፣ 

ሐብሐብ፣ ኪዊፍሩት (kiwifruit) 

የጭማቂ መጠን ኮምጣጣ (አሲዳማ) ፍራፍሬዎች 
የቅባት(ዘይት) መጠን አቮካዶ 

አስተሪንጀንሲይ (Astringency) የታኒን (tannin) መጠን  ፐርሲምሞን (Persimmons)፣ የቴምር ፍሬዎች 

የውስጠኛው ኢቴልይን (ethylene) ይዘት ፖም፣ ሸክኒት 

 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Kader, A. A. 1983. Postharvest Quality Maintenance of Fruits and Vegetables in Developing Countries. 
In: Lieberman, M., Post-Harvest Physiology and Crop Preservation. Plenum Publishing Corporation. p.455-469. 

አነስተኛ ደረጃ የድህረ ምርት አያያዝ ተግባራት፡ የሆርቲካልቸር ሰብሎች መመሪያ መጽሃፍ (4ተኛ እትም).                     ሐምሌ 2002 
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እንደ እጸዋቱ ክፍል ለምግብነት እንደሚውልበት አተክልቶች የሚሰበሰቡበት/የሚለቀሙበት ሰፋ ባለ የመድረሻ/መብሰያ 
ጊዚያት ውስጥ ነው፡፡ የሚከተለው ሠንጠረዥ የተወሰኑ የአትክልት ምርቶችን የመብሰያ መለኪያዎችን ይዟል፡፡  

ሰብሎች መለያው 
ስራቸው፣ ግንዳቸውና ራሳቸው የሚበሉ ሰብሎች 

ራዲሽ (Radish) እና ካሮት ትልቅ ይሆኑና ከሽ የሚል ድምጽ ያወጣሉ (ከሚገባው በላይ ሲበስል፣ ይጠወልጋሉ) 

ድንች፣ቀይ ሽንኩርት እና ነጭ ሽንኩርት ጫፎቹ መድረቅ ይጀምሩና ተገንድሰው ይወድቃሉ 

ጎደሬ፣ ባቄላ እና ዝንጅብል ትልቅ ይሆናል (ከሚገባው በላይ ሲበስል ጠንካራና ስራስር ይበዘዋል)  

አረጓዴ ቀይ ሽንኩርት ቅጠሎቹ ሰፋፊና ረጃጅም ይሆናሉ 

Fruit vegetables 
ካውፒ (Cowpea)፣ ያርድ-ሎንግ ቢን (yard-long 
bean), ስናፕ ቢን (snap bean)፣ ባቶ (batao)፣ ስዊት 
ፒ (sweet pea)፣ እና ዊንግድ ቢን (winged bean) 

በደንብ የተሞሉ ዝንቡጦች ለመዘርገፍ ዝግጁ ይሆናሉ  

ሊማ ቢን (Lima bean) and አኩሪ አተር በደንብ የተሞሉ ዝንቡጦች አረንጓዴነታቸውን ማጣት ይጀምራሉ 
ኦክራ (Okra) ረጅምና አረንጓዴ ተክል የሚፈለገው መጠን ላይ መድረስና ጫፎቹ ለመሰነጠቅ/ለመፍሰስ ዝግጁ መሆን  
ኡፖ (Upo)፣ ስኔክ ጎርድ (snake gourd) እና 
ዲስህራግ ጎርድ (dishrag gourd) 

የሚፈለገው መጠን ላይ መድረስና አውራጣታችንን ወደ ውስጠኛው ክፍል ማሰገባት 
ሲችል (አውራጣታችንን ወደ ውስጠኛው ክፍል ካላስገባ፣ ከሚገባው በላይ በስሏል 
ማለት ነው) 

ጀበርደን, መራራ ጎርድ (gourd)- ጠንካራ ሽፋን ያለው 
ፍራፍሬ, ፣ ቻይዬቴ (chayote)  ወይም የተቆራረጠ ዱባ 

የሚፈለገው መጠን ላይ መድረስ ነገር ግን መለስለስ (ቀለሙ ከፈዘዘ ወይም ከተለወጠና 
ፍሬዎቹ ከጠነከሩ፣ ከሚገባው በላይ በስሏል ማለት ነው) 

በቆሎ ጣፋጭ  ሺቆረጥ ከፍሬው ውስጥ ወተታማ ፈሳሽ መውጣት   
ቲማቲም ቲማቲሙ ሲቆረጥ ፍሬዎቹ ይንጠባጠባሉ፣, ወይም አረነጓዴ ወደ ሮዝ ከለር ይቀየራል   

ቃሪያ ጣፋጭ በጣም አረንጓዴ የነበረው ወደ ፈዘዛ ወይመ ቀይ ቀለም ይለወጣል 

መስክሜሎን (Muskmelon) ትንሽ የመታጠፍ ምልክት በመተው ከግንዱ ላይ በቀላሉ መለየት 
ሃኒዲው (Honeydew) ሐብሐብ የፍሬው ቀለም መቀየር ከፈዛዘ አረንጓዴነት ወደ ፈዛዛ ቢጫነት፤ ለየት ያለ መኣዛ መኖር   
ሐብሐብ የስረኛው ክፍል ቀለም ወደ ፈዛዛ ቢጫነት መቀየር፣ መታ መታ ሲደረግ የባዶ ድምጽ 

ማሰማት 
አበባ ያላቸው አትክልቶች 
የአበባ ጎመን (Cauliflower) ከላይ ያለው ነጩ  መጠጠር (አበባው ከረዘመና ከላላ፣ ከሚገባው በላይ በስሏል ማለት 

ነው)  
አበባ ጎመን (Broccoli) እምቡጠ መጠንከር (ከሚገባው በላይ ሲበሰል ደግሞ ይላላል) 

ቅጠላማ አትክልቶች 
ሠላጣ አበባ ከማውጣቱ በፊት ይተልቃል 

ጎመን ጭንቅላቱ ጥብቅ ይሆናል (መበሰል ካለበት በላይ ሲያልፍ ከጭንቅላቱ ይሰነጠቃል) 

ሰልኢሪይ /Celery/ ጥንክር ከማለቱ በፊት ነው የሚተልቀው 

 
 
 
ምንጭ: Bautista, O.K. and Mabesa, R.C. (eds). 1977. Vegetable Production. University of the Philippines at Los 
Banos. 
ተጨማሪ  የፍራፍሬዎች፣ አትክልቶች እና የተቆረጡ አበቦች ጥልቅ የመድረሻ/መብሰያ ምልክቶችን ሰፋ ባለ ሁኔታ ተፋላጊ 
የምርት መረጃ በያዘ http://postharvest.ucdavis.edu ድህረ-ገጽ ላይ ያገኛሉ፡፡ 

አነስተኛ ደረጃ የድህረ ምርት አያያዝ ተግባራት፡ የሆርቲካልቸር ሰብሎች መመሪያ መጽሃፍ (4ተኛ እትም).                     ሐምሌ 2002 
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ሪፍራክቶሜተር (በፍሬ ጭማቂ ውስጥ ያለውን የሟሚ ጠጣሮች ይዞታ መለኪያ መሳሪያ) መጠቀም 

በፍራፍሬ ጭማቂ ውስጥ ከሚሟሙት ጠጣሮች ውስጥ በአብዛኛው ስኳሮች ሲሆኑ፤ ይህ የሚሟማው ጠጣሮች 
ጣፋጭነትን ለመለካት/ለመገመት ይጠቅማል፡፡ በእጅ የሚያዝ ሪፍራክቶሜተር/ በፍሬ ጭማቂ ውስጥ ያለውን የሟሚ 
ጠጣሮች ይዞታ መለኪያ መሳሪያ/ ከቤት ውጭ ትንሽ የፍራፍሬ ጭማቂ ናሙና በመውሰድ የሚሟሙት ጠጣሮች ይዞታ 
ፐርሰንት (equivalent degrees Brix for sugar solutions) ለመለካት ይጠቅማል፡፡ የአየር ውስጥ ሙቀት መጠን 
የመሳሪያውን ውጤት ንባብ (በእያንዳንዱ 5 ዲግሪ ሴልሺየስ ወይም 10 ዲግሪ ፋራናይት የሚሟሙት ጠጣሮች ይዞታን 
በ0.5 ፐርሰንት ይጨምራል) ሊያቃውሰው ስለሚችል፤ በከባቢው የአየር ሙቀት መጠን መለካውን ማስተካከል ተገቢ 
ነው፡፡ 

የሽንኩርት መጭመቂያ በመጠቀም ከናሙናው ፍራፍሬ ላይ ጭማቂ በቀላሉ መጭመቅ ይቻላል፡፡ ትናንሽ ለሆኑ 
ፍሬዎች፤ ሁሉኑም የፍሬውን አካል መጠቀም ነው፡፡ ለትላልቅ ፍሬዎች፣ሽብልቁን ከግንዱ ጫፍ እስከ አበባ ማውጪያ 
ጫፍ እና ወደ ፍሬው መሃል በመግባት መውሰድ፡፡. ጭማቂውን ከጥጥ በተሰራ ቁራጭ ላይ በማጣራት ማንኛውንም 
የፍራፍሬውን የውስጠኛ ክፍል ማስወገድ፡፡ በእያንዷንዷ ንባብ ሪፍራክቶሜተሩን በተጣራ ውሃ  ማጽዳትና በሚፈለገው 
ደረጃ ማስተካከል (በ20 ዲግሪ ሰልሺየስ ወይም 68 ድግሪ ፋራናይት ላይ የሚሟሙ ጠጣሮች ይዞታ  ንባብ 0 ፐርሰንት 
መሆን ይኖርበታል) አስፈላጊ ነው፡፡  

 
እነዚህ የተወሰኑ ምሳሌዎች የቀረቡት ዝቅትኛ ፐርሰንት የሚሟሙ ጠጣሮች ይዞታ ያላቸውን የተመረጡ 
ምርቶች/ሸቀጦች ናቸው፡፡    የአንተ ንባብ የሚያሳየው ከፍትኛ ፐርሰንት የሚሟሙ ጠጣሮች መጠን ከሆነ፣ የያዝከው 
ምርት ከዝቅተኛው ደረጃ/ወሰን የተሻለ ነው፡፡ ለምሳሌ ያህል እጅግ በጣም ጥሩ ጣዕም ያላቸው እንጆሪዎች፣ 8 ፐርሰንት 
የሚሟሙ ጠጣሮች ይዞታ ወይም ከዚያ በላይ ንባብ/ልክ/ ያሳያሉ፡፡  
 
         ዝቅተኛ ፐርሰንት የሚሟሙ ጠጣሮች ይዞታ 

አፕሪኮት (Apricot) 10% 
ብሉበርሪይ (Blueberry) 10 
ቸርሪይ (Cherry) 14-16 
ወይን 14-17.5 
ኪዊፍሩት (Kiwifruit) 6.5 
ማንጎ 10-12 
ሙስክሜልኦን (Muskmelon) 10 
ነክተሪን 10 
ፓፓዬ 11.5 
ኮክ 10 
ሸክኒት 13 
አናናስ 12 
ፕለም (Plum) 12 
ፖመግራንቴ (Pomegranate) 17 
እንጆሪ 7 
ሐብሐብ 10 

 
ምንጭ: Kader, A.A. 1999. Fruit maturity, ripening and quality relationships.    Acta Hort 485: 203-208.
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የሽፋን ጥብቅነት መለኪያ መሳሪያ መጠቀም (Using a firmness tester) 
 
የሰብሉን ሽፋን በመጭመቅ፣ ወይም በጥርስ በመንከስ የልስለሴውን ወይም የተሰባሪነቱን ደረጃ መገመት ይቻላል፡፡.  
ርካሽ ዋጋ ያላቸውን ፔነትሮሜትሮች (የሽፋን ጥብቅነት መለኪያ መሳሪያዎች) በመጠቀም ጥሩ ልኬቶችን ማካሄድ 
ይቻላል፡፡ በአብዛኛው የሽፋን ጥብቅነት ለመለካት የተለመደው መንገድ የመታመቅ ሃይል/ፓውንድ ፎርስ (lbf) ወይም 
እምቃትን መቋቋም ነው፡፡ የእፌ-ጊ የፍራፍሬ ፔነትሮሜትር በእጅ የሚያዝ መመርመሪያ ጫፍ ያለው ሆኖ በፓውንድ-
ፎርስ መለኪያ/መጠን ያለው ነው፡፡.   
 
በአብዛኛው ሞቃት ፍሬዎች ከቀዝቃዛ ፍሬዎች በበለጠ ለስላሳ ስለሚሆኑ፣ የሽፋን ጥብቅነት ለመለካት፣ አንድ ዓይነት 
የሙቀት መጠን ያላቸውን ፍሬዎች መጠቀም ያስፈልጋል፡፡  አብዛኛውን ጊዜ ትላልቅ ፍሬዎች ከትናንሽ ፍሬዎች በበለጠ 
ለስላሳ ስለሚሆኑ፤ አንድ አይነት መጠን ያላቸውን ፍሬዎች መጠቀም ያስፈልጋል፡፡ በትላልቅ ፍሬዎች ላይ አንዱን 
በተቃራኒው /ጉንጮች/ ክፍሎች፣ ሌላኛውን በግንዱና በአበባ ማውጫው ጫፎች መካከል፤ ሁለት ቀዳዳዎችን 
በእያንዳንዱ ፍሬ የመብሳት ሙከራዎች ማድረግ፡፡ ክብ ሽፋኑን ማስወገድ (ከምንጠቀመው ጫፍ የበለጠውን) እና 
ተስማሚ ወደታችና ወደላይ የሚንቀሳቀሰውን ጫፍ መምረጥ (ከታች እንደሚታየው)፡፡ ፍሬውን በማይንቀሳቀስው 
በጠንካራው ገጽ ላይ በመያዝና ጫፉ ላይ በተጻፈው መስመር መሰረት ጫፉን በቀስታ፣ በአንድ አይነት ፍጥነት( ለሁለት 
ሰኮንዶች ያህል) ወደፍሬው ውስጥ እነዲገባ ሃይል መስጠት፡፡  ወደ አቅራቢያው 0.5 ለብ-ፎርስ  በማየት የመሳያውን 
ንባብም መውሰድ፡፡  . 
 
 
ጥቅም ላይ የሚውሉ ተስማሚ የኢፊ-ጊ ወደታችና ወደ ላይ የሚንቀሳቀሱ ጫፍ መጠኖች  
የተመረጡ ፍራፍሬዎች የሽፋናቸው ጥብቅነት ሲለካ/ሲነበብ/: 
 
1.5 ሚ.ሜ. (1/16 ኢንች)     የወይራ ዛፍ ፍሬ 
 3 ሚ.ሜ. (1/8 ኢንች) ቼሪይ፣ ወይን፣ እንጆሪ 
 8 ሚ.ሜ. (5/16 ኢንች) አፕሪኮት፣ አቮካዶ፣ ኪዊፍሩት፣ ሸክኒት፣ ማንጎ፣ ነክታርይን፣ ፓፓዬ፣ ኮክ 
 11 ሚ.ሜ. (7/16 ኢንች) ፖም 
 
 
የሽፋን ጥብቅነት መለኪያ መሳሪያዎችን ለማስተካል፤ መለኪያውን ከላይ ወደ ታች በመያዝና ጫፉን የሚዛኑ ሰሃን ላይ 
በማስቀመጥ ማስተካከል ይቻላል፡፡ ሚዛኑም የቀረበውን ክብደት እስኪመዘግብ ድረስ መጫን፣ ከዚያም የሽፋን ጥብቅነት 
መለኪያ መሳሪያውን ማንበብ፡፡ ከ 3 እስከ አምስት ጊዜ በመደጋገም፣ መሳሪያው ከሚዛኑ ጋር አንድ አይነት ንባብ 
የሚያነብ ሆኖ ካገኘህው፣ ለመጠቀም ዝግጁ ነው ማለት ነው፡፡ ፐንትሮመትሮችን በተስማሚ ቦታዎች ላይ ወሸሮችን 
(washers) በማስገባት ማስተካከል ይቻላል (ከመሳሪያው ጋር አብሮት የመጣውን መመሪያ መከተል)፡፡   

አነስተኛ ደረጃ የድህረ ምርት አያያዝ ተግባራት፡ የሆርቲካልቸር ሰብሎች መመሪያ መጽሃፍ (4ተኛ እትም).                     ሐምሌ 2002 
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ምርት የመሰብሰብ ተግባራት  

ምርቶችን ለመሰብሰብ የምንጠቀምባቸው ተግባራት/ልማዶች በተቻለ መጠን ምርቱ ላይ ጥቂት የንኪኪ (mechanical) 
ጉዳት ብቻ የሚያስከትሉ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ ረጋ ያለ አቆፋፈር፣ አለቃቀምና አያያዝ የሰብሉን ብክነት ይቀንሳል፡፡.  

የምርት ጉዳትን ለማስወገድ በጥንቃቄ መልቀም፣  

 

በአንዳንድ ሰብሎች ሰብሉ ሲደርስ ግንዱንና አንጓውን በሚያያይዘው ቦታ ላይ ተፈጥራዊ የሆነ የመቆረጫ ምልክት 
ይፈጠራል፡፡ ከስር ምስሉ ላይ እንደሚታየው ለቃሚዎቹ ሰብሉን/ምርቱን ጠበቅ አድርጎ በመያዝና በተረጋጋ ሁኔታ 
ወደላይ በመጎተት መልቀም ይጠበቅባቸዋል፡፡ የጥጥ ጓንቶችን ማጥለቅ፣ የጣት ጥፍሮችን መቁረጥና ጌጣጌጦችን 
ማውለቅ ማለትም ቀለበቶችንና አምባሮችን የመሳሰሉት በለቃማ ወቅት የሚከሰተውን የንኪኪ (mechanical) ጉዳትን 
ለመቀነስ ይረዳል፡፡  

 

 
 
ምንጭ: FAO. 1989. Prevention of Post-Harvest Food Losses: Fruits. Vegetables and Root Crops. A Training 
Manual. Rome: UNFAO. 157 pp. 
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አነስ ያለ ቅጠላማ አትክልቶችን ለቤት ፍጆታ ወይም በአቅራቢያ በሚገኝ የገበሬዎች ገበያ ወይም መንገድ ዳር ለሽያጭ 
ለማቅረብ በምናመርትበት/በምንቆርጥበት፣ አነስ ባለ ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ቀዝቃዛ ውሃ መጨመር ምርቱ እንዲቀዘቅዝ 
ይረዳል፡፡ ጎድጓዳ ሳህን/ሳፋው ወደ ማሳው በቀጥታ በማምጣት፤ ለቃሚው እንደ ማሳ  ምርት ማስቀመጪያነት 
ሊገለገልበት ይችላል፡፡  ለእያንዳንዱ ምርት መደብ ንጹህ ውሃ መጠቀም ያስፈልጋል፡፡ ቅጠላማ አትክልቶችን 
በሚቆረጡበት ወቅት ቀዝቃዛ ውሃ በመጠቀም ማቀዝቀዝ ጥራታቸውን ጠብቀው እንዲቆዩና እንዳይጠወልጉ 
ይረዳቸዋል፡፡   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Minnich, J. 1983. Gardening for Maximum Nutrition. Emmaus, Pa: Rodale Press. 
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ምርት የመልቀሚያ /የመሰብሰቢያ እቃዎች  
የመልቀሚያ ዘንቢሎች፣ ቦርሳዎችና ባልዲዎችን በተለያዩ መጠኞችና ቅርጾች እየተሰሩ ይገኛሉ፡፡ ባልዲዎቹ 
ተጨማደው/ታጥፈው ምርቱን ስለማይጨምቁት ከዘንቢሎቹ በተሻለ ሁኔታ ምርቱን ከብልሽት በመጠበቅ ተመራጭ 
ናቸው፡፡  

 
እነዚህ ምርትን መልቀሚያ እቃዎችን ቦርሳዎችን በመስፋት በሁለቱም ጫፎች ክፍት በማድረግ፣ በስረኛው በኩል ክፍት 
ሆኖ ተዘጋጅቶ የተቀመጠውን ዘንቢል በብትን ጨርቅ ሰፍቶ በመግጠም፣ በተገጠመው ቦርሳ ላይ እንደ አስፈላጊነቱ 
የሚሰተካከል የጠፍር ማንገቻ በማበጀት፣ ወይም በቀላሉ በትንሹ ዘንቢል ላይ ማንጠልጠያ ገመዶችን በመጨመር 
መስራት ይቻላል፡፡   

 
 
ምንጭ: Friend Manufacturing Corporation, Prospect Street, P.O. Box 385, Gasport, New York 14067 
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የፕላስቲክ ሳጥኖች ከሌሎቹ አንጻር ውድ ቢሆኑም፤ ለረጅም ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውሉ፣ ተደጋጋሚ ግልጋሎት የሚሰጡና 
ለማጽዳት ምቹ ናቸው፡፡ ባዶ በሚሆኑበት ጊዜ አንዱ በአንዱ ውስጥ በማስገባት በሚቀመጡበት ወይም በሚጓጓዙበት 
ወቅት ቦታ ለመቆጠብ ያስችላሉ፡፡ እያንዳንዱን ሌላ ሳጥን ከስር ከሚገኘው በተቃራኒ አቅጣጫ በመገልበጥ በሚሞሉበት 
ጊዜም መደራረብ ይቻላል፡፡   

ተደራራቢ፣ ተደጋጋሚ ግልጋሎት የሚሰጡ የፕላስቲክ ሳጥኖች፡  

 

 
ምንጭ: FAO. 1989. Prevention of Post-Harvest Food Losses: Fruits, Vegetables and Root Crops. A Training 
Manual. Rome: UNFAO. 157 pp. 
 
 
 
የፕላስቲክ ሳጥኖቹ ከጎንና ጎን በኩል እና/ወይም ከስራቸው ጥሩ አየር ማውጪያና ማስገቢያ ቀዳዳ ካላቸው፣ 
ምርቱ/ሰብሉ ከተሰበሰበ በኋላ ለማጠብ እና/ወይም ምርቱን ለማቀዝቀዝም ጭምር ያገለግላሉ፡፡ ለበለጠ ማብራሪያ 
ምዕራፍ 3 እና 4 ተመልከቱ፡፡ 
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http://www.fao.org/WAIRdocs/x5403e/x5403e06.gif


ምርት የመልቀሚያ/መሰብሰቢያ የእጅ መሳሪያዎች  

አንዳንድ ፍራፍሬዎች ለመልቀም ከእናት/ከዋናው/ ዛፍ ላይ መቀንጠስ ወይም መቁረጥ ያስፈልጋል፡፡ መቀሶቹ ወይም 
መቁረጫ ቢላዎች በደንብ ስለታም መሆን ይጠበቅባቸዋል፡፡ ፍሬውን የሚይዘውን ቅርንጫፍ፣ እንጨታማ ግንድ ወይም 
አንጓውን በተቻለ መጠን አሳጥሮ በመቁረጥ ፍሬዎቹ በሚጓጓዝበት ወቅት ከጎኑ ያሉትን ፍሬዎች እንዳይጎዱ ለመከላከል 
ይረዳል፡፡  
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ትላልቅ የዛፍ መከርከረሚያ መቀሶች አልፎ አልፎ ፍሬዎችን፣ የተወሰኑ አትክልቶችንና አበባዎችን ለመቁረጫነት 
ያገለግላሉ፡፡ በተለያዩ አይነቶችና ሞዴሎች የሚገኙ ሲሆን በእጅ የሚያዙ ወይንም በረጅም እንጨት ላይ የሚታሰሩ፣ 
የሚቆርጥ መቀስ ያለውና የሚቆረጠውን ምርት ግንድ የሚይዝን ያካትታል፡፡  ይህ አሰራር ለቃሚው መልቀሚያ ቦርሳ 
ሳይዝና የሚወድቁ ፍሬዎች ሳይኖሩ ምርቱን እንዲሰበስብ ያስቸለዋል፡፡ 

 

ቀጥ ያለ ምላጭ ያለው ፍራፍሬዎችንና አበባዎችን የሚቆርጥ የእጅ መቀስ፡  

 

 

 

 

ቀጠን ብሎ የታጠፈ ምላጭ ያለው ለወይንና ለፍራፍሬዎች፡   

 

አነስተኛ ደረጃ የድህረ ምርት አያያዝ ተግባራት፡ የሆርቲካልቸር ሰብሎች መመሪያ መጽሃፍ (4ተኛ እትም).                     ሐምሌ 2002 
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መቁረጫና መያዢያ ያለው ትልቅ የእጅ መቀስ፡  

 

 

 

የአሲዳማ (citrus) ፍሬዎች መቁረጫ መቀስ፡  
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ረጅም እንጨት ላይ ታስሮ የሚቆርጥና የሚይዝ መቀስ፡  

 

 

 

ረጅም እንጨት ላይ መቁረጫ መሳሪያ የታሰረለትን በመጠቀም እንደ ማነጎና አቮካዶ የመሳሰሉትን ፍራፈሬዎች ደርሶ 
ለመልቀም አስቸጋሪ በሚሆንበት ጊዜ  ምርቱን ለመልቀሚያ ይረዳል፡፡. የምንቆርጥበት ጠርዝም በጣም ስለታም ሲሆን 
ፍሬውን የምንቀበልበትም ቦርሳ ደግሞ ትንሽ መሆን አለበት፡፡ የመቁረጫው መሳሪያ ጠርዝ መኣዘንና የምንይዝበት 
ከረጢት የሰበሰብነው ምርት ጥራት ላይ ችግር ሊያደርስ ስለሚችል አዳዲስ መሳሪያዎችን ከመጠቀማችን በፊት 
የመሳሪያውን የመስራት ብቃት በጥንቃቄ መፈተሸ አስፈላጊ ነው፡፡  

ረጅም እንጨት የተገጠመለት መልቀሚያ በጥቅም ላይ: 
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መልቀሚያ እንጨቱና መያዥያ ከረጢቶቹ በእጅ መስራት ወይም ከአትክልትና ፍራፍሬ እቃዎች አስመጪ ድርጅቶች 
መግዛት ይቻላል፡፡  ከዚህ በታች በስዕሉ የተመለከቱት የከረጢቶች ስብስብ የተሰሩት ጠንካራ ገመዶችን በማጠላለፍና 
ሸራዎችን በመስፋ በእጅ የተሰሩ ነው፡፡ ቦንዳውም የቅርጫቱን ቀለበትና  የመቁረጫ ጠርዙን የሚውለውን ከጠፍጣፋ 
ዝርግ ብረት፣ ከብረት ቱቦዎች ወይም ካገለገሉ ቁርጥራጭ ብረቶች መስራት ይቻላል፡፡ 

በእጅ በመጠላለፍ የተሰራ የመልቀሚያ ቅርጫት  

 

 

 

ከሸራ የተሰራ ከረጢት 
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አንዳንድ ጊዜ የፍራፍሬ ዛፎቹ በጣም ረጅም ስለሚሆኑ ፍሬውን ከዛፍ ላይ ሲለቀም መሬት ላይ በመውደቁም ባሻገር 
ለከፍተኛ ጉዳትና ብልሽት ይጋለጣል፡፡ ሁለት ለቃሚዎች አብረው የሚሰሩ ከሆነ፤ አንደኛው ፍሬውን ከዋናው ዛፍ ላይ 
ሲቆርጥ ሌላኛው ደግሞ ከረጢቱን በመያዝ ፍሬው ወደ መሬት እንዳይወድቅ መጠበቅ ይኖርበታል፡፡ ለቃሚው 
ከረጢቱን በእጆቹ በመያዝና የሚወድቅትን ፍሬዎችን በአንድ አግሩ ላይ በማሳረፍ፣ ከዚያም ከረጢቱን ወደ ታች 
በማውረድና አፉን በመክፈት የተሰበሰበውን ፍሬዎች በቀስታና በጥንቃቄ ወደ መሬት እንዲከባለሉ ማድረግ 
ያስፈልጋል፡፡ 

 
 
ምንጭ: FAO. 1989. Prevention of Post-Harvest Food Losses: Fruits. Vegetables and Root Crops. A Training 
Manual. Rome: UNFAO. 157 pp. 
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በተለየ መልኩ፣ አብዛኞቹ ጠንካራ ሽፋን ያላቸው እንደ ለውዝ ሰብሎች፣ ፒሰታቾዮ ለውዝ (pistachio nuts) 
በሚሰበሰቡበት ጊዜ መሬት ላይ ማረፍ የለባቸውም፤ ምክኒያቱም ሽፋናቸው ቶሎ ስለሚከፈትና ከፍተኛ የእርጥበት 
መጠንም ስለሚኖራቸው ነው፡፡ ከዚህ በታች በስዕሉ ላይ የሚታየው የአሰባሰብ ሁኔታ ለፒሰታቾዮ ለውዝ (pistachio 
nuts) እና ለወይራ ፍሬ መጠቀም ጥሩ ውጤት ያስገኛል፡፡ የላሰቲክ  ወይንም የሸራ ምንጣፎች (ውሃ የማያሳልፉ) ከዛፉ 
ስር በማንጠፍና የለውዝ ፍሬዎቸ እስኪረግፉ ድረስ ዛፉን በማሽን ወይንም በእጅ መነቅነቅ (ቅርንጫፉን ማራገፍ)፡፡ 
ከታች በሚታየው ምስል ላይ፣ ሁለት ለቃሚዎች ከዛፉ በተራገፉ ምርቶች የተሞላውን ምንጣፍ ሲሰበስቡ፡፡  
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በማሳ ውስጥ ማሸግ  

ሰብሎች በማሳ ውስጥ በሚታሸጉበት ጊዜ ለቃሚዎቹ ምርቱን መሰብሰብና የተወሰነ ጊዜ ከቆየ በኋላ ወዲያውኑ ምርቱን 
ማሸግ ይኖርባቸዋል፡፡ እንጆሪዎች በአጠቃላይ በማሳ ውስጥ የሚታሸጉ ሲሆን፣ ለውስን ጊዜ ሳይታሸጉ ከቆዩ እንኳን  
ለስላሳ ፍሬዎች ቶሎ ይበላሻሉ፡፡ ሠላጣም በማሳ ውስጥ በሚታሸግበት ጊዜ ብዙ መጠቅለያዎችን ከአናቱ በኩል 
በመተው በትራንስፖርት ወቅት እንደ ትራስ በማገልገል እንዳይጎዳ ያግዘዋል፡፡  

አነስተኛ የእጅ ጋሪ መጠቀም ለቃሚዎቹ ምርቱን በሚሰበስቡበት ጊዜ የሚያደርጉትን ጎንበስ ቀና የማለት ተግባርን 
ይቀንሳል፡፡ ከዚህ በታች የሚታዩት የእጅ ጋሪዎቹ ከፊት ነጠላ ጎማዎች ያላቸውና በመስመሩ ቀጥታ ለቃሚው 
ከፈትለፊት በመግፋት ጥቅም ላይ ይውላሉ፡፡  

እንጆሪዎችን በማሳ ውስጥ በማሸግ ላይ፡  

 

ሠላጣን በማሳ ውስት በማሸግ ላይ:  
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በማሳ ውስጥ ለሚያሽጉ ሰዎች ቀላልና አጋዥ ተንቀሳቃሽ ጋሪ ሲሆን የሳጥን መደርደሪያና ለጥላ የሚሆን ሰፊ ጣሪያ 
ያለው ነው፡፡ ይህ ትንሽ ጋሪ የተሰራው በእጅ እየተገፋ በማሳው የውጨኛው ጠርዝ እንዲሄድ ወይም አትክልትና 
ፍራፍሬ ለሚሰበብበት ቦታ በቀላሉ ለመሰብሰብ ታሰቦ የተሰራ ነው፡፡በማሳ ውስጥ እንደ የምግብ ወይን፣ትናንሽ 
ፍራፍሬዎችንና በተለይም አትክልቶችን ለማሸግ እያገለገለ ይገኛል፡፡    
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ይህ ለማሳ ውስጥ ማሸጊያ የሚሆን ጋሪ የተሰራው ምርቱ በሚሰበሰብበት ጊዜ በትንሽ ትራክተር በማሳ ውስጥ እየተጎተተ 
እንዲሰራ ታስቦ ነው፡፡ እንዲህ ዓይነቱ ጋሪ የተለያዩ ምርቶችን በማሳ ውስጥ ለማሸግ ጠቀሜታ አለው፡፡ ጣርያው 
የሚተጣጠፍ ስለሆነ ለማጓጓዝ አመቺ ከመሆኑም በላይ በሚዘረጋበት ጊዜም ለአሻጊዎቹና ለምርቱ የሚሆን ሰፋ ያለ ጥላ 
እንዲፈጠር ይረዳል፡፡ የጋሪውን አሰራር እንደ አስፈላጊነቱ በማሻሻል ለብዙ አይነት ምርቶች እንዲያመችና ለተለያዩ 
አገልግሎቶች እንዲውል ማድረግ ይቻላል፡፡    
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በራሱ ኀይል የሚንቀሳቀስ በማሳ ውስጥ የማሸግ ዘዴ ሲሆን የማሳ ሰራቶችን በማሳ ውስጥ እንዲቆርጡ፣ 
እንዲያስተካክሉ፣ እንዲያስሩ ወይም እንዲጠቀልሉ እና እንዲያሽጉ የሚያስችል ከመሆኑም በላይ ለማሸጊያ 
የሚያስፈልገውን የጥላ ወጪን ያስቀራል፡፡ ከታች በምስሉ እንደሚታየው፣ የጭነት መኪናው የተዘረጋው ወለል  
ከማሸጊያው አካል ጎን አብሮ በመንቀሳቀስና የታሸጉ ምርቶችን ለማጓጓዝ ሲጫን፡፡  

በራሱ ኀይል የሚንቀሳቀስ በማሳ ውስጥ የማሸግ ዘዴ ፡ 

 
አማራጮች:  

• በእያንዳንዱ ጎን ያለው የሰራተኛው አሰላለፍ ብዛት 
• የመስመሩ ስፋት 
• የመሬቱ ክፈተት 
• ከፊት ለፊት፣ ከኋላ ወይም በሁለቱም በኩል መሰብሰብ ይቻላልን  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Highlander Ramsay Welding Machine Promotional Brochure. 1993. 
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ወደ ማሸጊያ ቤት ማጓጓዝ 

ሰብሎች ከማሸጊያው ቤት ራቅ ብለው ከሰተበሰቡ፣ ምርቱ ከመታሸጉ በፊት ተጓጉዞ መድረስ አለበት፡፡ ከዚህ በታች 
በምስሉ ላይ የምንመለከተው ምሳሌ በመሬት ስበት የሚሰራ የሙዝ ማጓጓዥያ ዘዴ ሲሆን ምርቱን ለገበያ በምናዘጋጅበት 
ጊዜ እንዴት የአያያዝ ማሳጠር እንዳለብን ያሳየናል፡፡  የተሰበሰበውን የሙዝ አንባዛ ወደ  ማጓጓዢያው ስፍራ ተሸክሞ 
በመውሰድ፣ ከፍ በማደረግና ሽቦው ላይ በተኝጠለጠሉት መንጠቆዎች አስገብቶ ማሰር እንዲጓጓዝ ማድረግ፡፡ የጉዞውም 
ፍጥነት ከኮረብታው ስር ሆነው ምርቱን ወደ ማሸጊያ ቤት እንዲገባ በሚመሩት ሰራተኞች ቁጥጥር ይደረግበታል፡፡  

 
ምንጭ: NIAE. 1977. Banana Conveyor. Tropical Agricultural Engineering Information O.D. Bulletin No. 7. 
National Institute of Agricultural Engineering, Silsoe, Bedfordshire, England. 15 pp. 
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ምዕራፍ 2:  ስራቸው፣ ግንዳቸውና ራሳቸው መሬት ውስጥ የሚገኝ ሰብሎችን ማከም 

 

ስራስርና መሬት ውስጥ ግንዳቸው የሚገኝ ሰብሎችን  ማለትም ስኳር ድንች፣ ድንች፣ ካሳቫ እና ጎደሬ ማከም በጣም ጥሩ 
ተግባር ሲሆን እነዚህ ሰብሎች ረዘም ላለ ጊዜ እንዲከማቹም ያስችላል፡፡ የማዳን (ማከም) ስራ የሚከናወነው ሰብሎቹን 
በከፍተኛ የሙቀት መጠን ውስጥ በማስቀመትና እና በከፍተኛ በሆነ ንጻራዊ የእርጥበት መጠን ውስጥ ለብዙ ቀናት 
በማቆየት፤ በሚሰበሰቡበት(በሚቆፈሩበት)ጊዜ የተጎዳውን ወይም የቆሰለውን የሰብሎቹ የአካል ክፍል እንዲድንና አዲስ 
የመከላከያ ሽፋን ህዋስ እንዲፈጥር ነው፡፡  ትንሽ የማዳኑ (ማከሙ) ስራ መጀመሪያ ላይ ውድ ሊሆን ይችላል፣ የክምችት 
እድሜውን ለረጅም ጊዜ ማረዘም መቻሉ ዘዴው በቁጠባ ደረጃ ጥሩ ትርፍ ያስገኛል፡፡  

በሚቀጥለው ሠንጠረዥ እንደሚታየው ለማዳን (ማከም) የሚረዱ ምርጥ ሁኔታዎች ከሰብል ሰብል የተለያዩ ናቸው፡  

ምርት  የአየር ሙቀት መጠን ኝጻራዊ እርጥበት 
መጠን  

ቀናት 

ዲግሪ ሰልሺየስ ዲግሪ ፋራናይት  ፐርሰንት 
ድንች 15-20  59-68  90-95  5-10  
ስኳር ድንች 30-32  86-90  85-90  4-7  
ጎደሬ 32-40  90-104  90-100  1-4  
ካሳቫ 30-40  86-104  90-95  2-5  

የተጎዱ አካላትን ማዳን (ማከም)፣ ለቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት እና ለአበባ ራስ ጥቅም ላይ በሚውልበት ጊዜ 
የምርቱን መሰብሰብ ተከትሎ በቀትታ ተግባራዊ መሆኑ፣ የውጨኛው ሽፋን ተደራቢና የአንገቱ ህዋሳት ለአያያዝና 
ለክምችት እንዲያመቹ ሆነው እንዲደርቁ ያደርጋል፡፡ የአካባቢው የአየር ሁኔታ የሚፈቅድ ከሆነ፣ እነዚህን ሰብሎች በማሳ 
ውስት በመቁረጥ፣ ንፋስ አግኝተው እርጥበታቸው እንዲቀንስ በማድረግና ከአምስት እስከ አስር ቀናት  ባሉበት 
እንዲደርቁ መተው ያስፈልጋል፡፡ የደረቁ የዛፍ ቅርንጫፎችን የተጎዱ አካላትን በማዳን (በማከም) ሂደት የሚታከሙትን 
ሰብሎች ራስ እንዲሸፍኑ እና ጥላ እንዲሰጡ በማሰተካከል፣ ምርቱን ከአቅም በላይ ከሆነ ሙቀትና ከፀሃይ ንዳድ 
እንዲታደገው ማድረግ ተገቢ ነው፡፡ ሙቅ የአየር ግፊትን  የሽንኩርትን እና የሌሎች ሰብሎችን የተጎዱ አካላትን ለማዳን 
(ለማከም) የምንጠቀም ከሆነ፣ አንድ ቀን ወይም ከዚያ በታች ከ 35 እስከ 45 ዲግሪ ሰልሺየስ የአየር ሙቀት (95 እስከ 
113 ዲግሪ ፋራናይት) እና ከ60 እስከ 75 ፐርንሰንት ንጻራዊ የአየር እርጥበት ይመከራል፡፡  የደረቀው ተደራራቢ ሽፋን 
ምርቱ በሚከማችበት ጊዜ ተጨማሪ ውሃ እንዳያባክን ይከላከልለታል፡፡  
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በማሳ ውስጥ ማከም  

ጎደሬዎች እና ሌሎች ሞቃትና ደረቅ አየር ንብረት ሰራስር እና ግንዳቸው ከመሬት በታች ያሉ ሰብሎች በአንድ በኩል 
ጥላ የሚያገኛቸው ቦታ ላይ ከተከመሩ ግልጽ አየር ላይ የማከሙን ስራ ማከናወን  ይቻላል፡፡  የተቆራረጠ ሳር ወይንም 
ሰንበሌጥ እንደ መሸፈኛ ቁሳቁስ ሆነው እንዲያገለጉልና ክምሩን በሸራ፣ በጆንያ ወይንም በሰሌን ምንጣፎች መሸፈን 
ያስፈልጋል፡፡  የማከም ተግባሩም ከፍተኛ የሙቀት መጠንና ከፍተኛ ንጻራዊ የእርጥበት መጠን የሚፈልግ ሲሆን፣ እና 
ይህ ሽፋን ሰብሉ የሚያወጣውን ሙቀትና እርጥበት አምቆ ለማስቀረት ይረደዋል፡፡ ከረጢቱም ለአራት ቀናት  እዛው 
መተው ይኖርበታል፡፡  

 

 

ጎደሬን የማከም ከፊል (ተቆርጦ የወጣ) እይታ  

 

 

 

 

 

 

 

ምንጭ: Wilson, J. No date. Careful Storage of Yams: Some Basic Principles to Reduce Losses. London: 
Commonwealth Secretariat/International Institute of Tropical Agriculture. (IITA, Ibadan, Nigeria.) 
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ቀይ እና ነጭ ሽንኩርቶች በአንዳንድ ቦታዎች የሚሰበሰቡበት ጊዜ ከደረቅ ወቅት ጋር የሚገጣጠም ከሆነ በማሳ ውስጥ 
እንዳሉ የማከሙን ተግባር ማከናወን ይቻላል፡፡ ሰብሉን በደረቅ ሳር ላይ በማስጣትና ንፋስ እንዲያገኘው በማድረግ 
ወይንም በትልቅ ጆንያ ወይንም በመረብ ከረጢቶች ውስጥ በመጨመር ማከም ይቻላል፡፡ ምርቱን ለአምስት ተከታታይ 
ቀናት ማሳ ውስጥ በማቆየት፣ የላይኛው ሽፋንና አንገቱ ስር የሚገኙት ህዋሳት በደንብ እሰኪደርቁ ድረስ በየቀኑ 
መመርመር፡፡ የማከሙ ተግባር እንደ አየር ንብረቱ ሁኔታ፣ እሰከ አስር ቀናት ሊወስድ ይችላል፡፡ 

በአንዳንድ አካባቢዎች የፀሃይ ጨረር ሙቀት እና ወይንም ንጻራዊ የአየር እርጥበት መጠን ከፍተኛ ከሆነ ወይንም 
ተፈጥሯዊው የአየር እንቅስቃሴ ዝቅተኛ ከሆነ ነፈሻማ ዳስ በመጠቀም የማዳን ተግባሩን ማቀላጠፍ ይቻላል፡፡  ምርቱ 
በከረጢቶች ውስጥ ካለ በጥላ ስፍራ ላይ የሸራ ምንጣፎች በማንጠፍ መደርደር ወይንም ዙሪያውን ክፍት ሆኖ  አንድ 
ወይንም ብዙ የጣራ ፋኖች ባሉት ዳስ/ጥላ ስር ማሰቀመጥ፡፡ በጣራው ላይ የሚሰሩ የአየር ማውጫ ቀዳዳዎች የአየሩን 
ዝውውር ለማሰተካከል ይረዳሉ፡፡   

የማከሙ ተግባር በጥላ እና በማናፈሻ ሲታገዝ:  

 

 

 ቀዳዳዎች 
የተጠራቀሙ ጋዞችን 
የሚያወጣ ፋን 
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በሞቃት አየር የማከም ተግባር 

በጣም ወጥ የሆነ የሙቀት ስርጨት የሚገኘው ሙቀቱ በማከሚያው ህንጻ ወለል አቅራቢያ ሲገባ ነው፡፡ ማሞቂያዎቹን 
በወለሉ ላይ ከምርቱ ማሰቀመጫ አቅራቢያ በማሰቀመጥ፣ ወይንም ሙቀት ከውጭ ወደ ማከሚያው ክፍል እንዲገባ 
ማድረግ ይቻላል፡፡ ወለሉን በውሃ በማርጠብ ወይንም ውሃን በማትነንና ማቀዝቀዝ ዘዴን ክፍሉ ውስጥ በመጠቀም 
ከውጭ ምንም አይነት አየር ሳይገባ ከፍተኛ ንጻራዊ የአየር እርጥበት ማግኘት ይቻላል፡፡    

ማሞቂያዎቹ በኮርኒሱ አቅራቢያ የሚገኙ ከሆኑ፣ የኮርኒስ ፋኖችን በመጠቀም በክፍሉ ውስጥ ላለው ምርት ሙቀቱ 
እንዲሰራጭ ያግዛል፡፡ ግዙፍ ወይንም ትላልቅ ምርት ማሰቀመጫዎች መደርደር ያለባቸው ከ 10 እሰከ 15 ሴንቲ ሜትር 
(ከ 4 እስከ 6 ኢንች) ክፍተት በመተው በመስመሮቹ መካከል በቂ የአየር ዝውውር እንዲኖር ተደርጎ ነው፡፡  

 

ምንጭ: Thompson, J. & Scheuerman, R.W. 1993. Curing and Storing California Sweetpotatoes. Merced County 
Cooperative Extension, Merced, California 
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ብዛት ያላቸውን ሽንኩርቶች የማከም ዘዴዎች 

ብዛት ያለውን ምርት በማከም ተጋባር ላይ ፋን ፣ ማሞቂያ መሳሪያና ቀጭን የእንጨት/ብረት ወለል ያስፈልጋል፡፡ ከዚህ 
በታች ያለው ስዕል እንደሚያሳየው እንዴት አየር ወደ ውስጥ እንደሚገባ፣ እንደሚሞቅ እና በማከሚያ ክፍል ውስጥ 
በተከማቸው ብዙ ሽንኩረት ውስጥ አየር እንደሚሰራጭ፤ ከኮርኒሱ አቅራቢያ የሚገኘው የአየር ማውጫና ማስገቢያ 
ቀዳዳ ሞቃት አየሩን በተደጋጋሚ እንዲንሸራሸር ያደርገዋል፡፡ 

ሞቃት አየርን በምንጠቀምበት ጊዜ የምርቱን ራስ ከሚፈለገው በላይ ለማደረቅ ቀላል ከመሆኑም በላይ፣ የውስጠኛው 
ቅርፊት እንዲያጣ ስለሚያደርገውና ከውስጥ የሚገኘውን ለስላሳ ሽፋንም ያጋልጠዋል፡፡ ሽንኩርቶችን በምናክምበት ጊዜ 
በየጊዜው ተደጋጋሚ ፍተሻና ምርመራ ማድረግ ከሚፈለገው በላይ እንዳይደርቅ ለማሰወገድ ይረዳል፡፡  

 

 

ምንጭ: Davis, H.R et al. No date. Storage Recommendations for Northern Grown Onions. Information Bulletin 
148. Ithaca, NY: Cornell University Extension. 
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ድንገተኛ የማከም ተግባር  

እንደ ዝናብ ወይንም ጎርፍ ያሉ ሁኔታዎች በማሳ ውስጥ የማከም ተግባር እንዳናከናውን በማይፈቀዱልን እና የማከሚያ 
መሳሪያዎች በማይገኙበት ጊዜ፣ ሽንኩርቶችን ለማከም ጊዚያዊ ድንኳን መጠቀም ይቻላል፡፡ ከዚህ በታች በስእላዊ 
መግለጫው ላይ ያለው ምሳሌ እንደሚያሳየው፣  ድንኳኑ የተሰራው ከትልቅ የዝናብ ልብስ ነው፡፡ ሞቃት አየር በግፊት 
ባዶ ቦታው ውስጥ ማለትም ፕለነም (plenum) ምርቱ በተከማቸበት መካከል ውስጥ እንዲገባ ማድረግ፡፡ 
በሚታከሙበት ጊዜ ሞቃታማ አየር በሽንኩርቶቹ ውስጥ እንዲንሸራሸር ብዙ ፋኖችን በመጠቀም ያስፈልጋል፡፡  

 

 

 

 

 

ምንጭ: Davis, H.R. et al. (No date). Storage Recommendations for Northern Grown Onions. Information 
Bulletin 148, Ithaca, New York Cornell University Extension. 
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ምዕራፍ 3: የማሸጊያቤት ስራዎች 
 

 

ምርቱን ከማሳ መልቀሚያ ሳጥን ወደ ማጓጓዢያ እቃ ገልብጦ በማጓጓዝ፣ ወይንም የተለያዩ የአያያዝ ተግባራትን 
በማካተት፣ ከጽዳት ጀምሮ፣ ሰም በመንከር፣ መጠኑን በመለየት፣ እና የጥራት ደረጃ ከማውጣት እሰከ በቀለም መረጣ 
በማካሄድ የማሸጊያቤት ስራዎችን ቀላልና ቀልጣፋ ማድረግ ይቻላል፡፡ የማሽግ ስራ በሚሰራበት ጊዜ ጥላ መጠቀም 
እጅግ በጣም ወሳኝ ነው፡፡ ጥላውንም ከዘንባባ ዝንጣፊ፣ ከላስቲክ መረብ/ሽቦ ወይም ከሸራ ምንጣፍ ጊዚያዊ ቋሚ 
እንጨት ላይ በማሰር ወይንም ዘላቂ የሆነ ጣሪያ ያለው ቤት/ህንጻ መስራት ይቻላ፡፡ ማሸጊያ ቤቱ የት እንደሚሆን 
ከመወሰናችን በፊት ፣ ወደ ማሳ ውስጥና ገበያ ቦታ ሊያደርስ የሚችል፣ መኪና ወደ ማሸጊያ ቤቱ ለማስገባትና 
ለማስወጣት የሚሆን በቂ ቦታ መኖሩ እና ለሰራተኞቹ ስራ አመቺና ተስማሚ የሆነ መሆኑን በመጀመሪያ ከግምት ውስጥ 
ማስገባት ያስፈልጋል (Proctor, 1985)፡፡  

በጣም ቀላል በሆነ ማሸጊያቤት፣ ምርቱን በመልቀሚያ እቃዎቹ በማድረግ ወደ ማሸጊያ ቤቱ መውሰድ፣ ወዲያው 
እንደተሰበሰበ፣  በቀጥታ ለአሻጊዎቹ መስጠት፡፡ አሻጊዎቹም ምርቱን በመምረጥ፣ ደረጃ በማውጣት፣ መጠኑን በመለየትና 
በማሸግ ወዲያውኑም ወደ ተስማሚው ማጓጓዥያ እቃዎች ይጨምራሉ፡፡   በዚህ ጊዜም እያንዳንዱ ሰራኛ ስለ ምርቱ 
ጤንነት፣ ደረጃ እና ስለሚፈለገው መጠንን፣ እነዲሁም የአስተሸሸግ ዘዴዎች በተመለከተ ጥሩ ግንዛቤና እውቀት ሊኖረው 
ግድ ይላል፡፡  

የማሸጊያ ቤቱ መጠንና ውስብስነት በጨመረ ቁጥር፣ ብዙ አሰራሮችና በተመረጡ የስራ መስክ የሰለጠኑ ባለሙያዎች 
መጨመር ያስፈልጋል፡፡  

 

መገልበጥ  

ምርቱን በተቻለመጠን በማሳ ውስጥ ከተቀመጠበት ማስቀመጫ እቃ ወይንም ከመሰብሰቢያ ኮንተይነር በመገልበጥ ወደ 
ማሸጊያ ቤቱ መውሰድ ያስፈልጋል፡፡ ይህ የመጀመሪያ ድርጊት መገልበጥ/ማሸጋገር በመባል ይታወቃል፡፡ ምርቱ 
የመገልበጥ/ማሸጋገር ስራ በሚሰራበት ጊዜ በጣም ረጋ ባለ ሁኔታ፣ አሊያም በውሃ በመታገዝ ወይንም በደረቁ መገልበጥ 
አለበት፡፡ በእርጥበት መገልበጥ የምርቱን መላላጥና መፈፋቅን ወራጅና ክሎሪን (100-150 ፒፒኤም)የተጨመረበትን ውሃ 
አደጋ ለማይችሉ ምርቶች በመጠቀም መቀነስ ይቻላል፡፡ በደረቁ የመገልበት መንገድ በምንጠቀምበት ጊዜ፣ የተጠቀለለ 
ወረቅት፣ የተንጋለለ ተንቀሳቃሽ መንሰላል፣ወይንም ተንቀሳቃሽ ምርት ማጓጓዥያ ቀበቶዎች መጠቀም ምርቱ ላይ 
የሚደርሱትን ጉዳቶች ይቀንሰዋል፡፡   

 

ቅድመ-መረጣ ማካሄድ 

አብዛኛውን ጊዜ ምርቱ ላይ ቅድመ-መረጣ የሚካሄደው የቆሰሉ (የፈረጡ)፣ የበሰበሱ፣ ወይንም የተበላሹ  ምርቶችን 
ከመቀዝቀዛቸው ወይም ወደ ሌላኛው ደረጃ ከመሸጋገራቸው በፊት መርጦ ለማስወገድ ነው፡፡ ቅድመ-መረጣ ማድረግ 
የማይፈለጉትን መርጦ በማውጣት ጉልበትን ይቆጥባል፡፡የበሰበሱ (የተበላሹ) ምርቶችን ማስወገድ በተቀረው ምርት 
ውስጥ በሽታዎች በፍጥነት እንዳይሰራጩ በመግታት የበለጠ ደግሞ የድህረ-ምርት ጸረ-ተባይ ማጥፊያ መድሃኒቶች 
ካልተጠቀመ አስፈላጊነቱ ይጨምራል፡፡    

 

 

 

 

አነስተኛ ደረጃ የድህረ ምርት አያያዝ ተግባራት፡ የሆርቲካልቸር ሰብሎች መመሪያ መጽሃፍ (4ተኛ እትም).                     ሐምሌ 2002 
 

35 



 የማሸጊያ ቤት ስራዎች 

 

ማጽዳት/ማጠብ 

አንዳንድ ምርቶችን፣ እንደ አቦካቦና ኪዊፍርት (kiwifruits)፣ ምርቱን ለማጽዳት ደረቅ ብሩሽ መጠቀም በቂ ነው፡፡ 
ሌሎች ምርቶች፣ ማለትም ሙዝ እና ካሮት በውሃ መታጠብ ያስፈልጋቸዋል፡፡ በብሩሽ እና ወይንም በውሃ ለማጽዳት 
የምንመርጠው  ሁለቱም ማለትም በምርቱ አይነትና ምርቱ የተነካከበት ባዕድ ነገር አይነት ይወስነዋል፡፡   

 
ከመቀዝቀዙና ከመታሸጉ በፊት ማጠብ:  ቲማቲሞች፣ የፈረንጅ ዱባዎች፣ አረንጓዴ ቅጠሎች 
የሚያጣብቁ ፈሳሾችን ለማስወገድ፣ ጠብታዎችን ለመቀነስ ማጠብ፡ ማንጎዎች፣ ሙዞች 
ከተከማቸ በኋላ ማጠብ: ስኳር ድንቾች፣ ድንቾች፣ ካሮቶች 
ደረቅ ብሩሽ ማጽዳት ከታከሙ ወይንም ከተከማቹ በኋላ: ቀይ ሽንኩርቶች፣ ነጭ ሽንኩርቶች፣ ኪዊፍሩት (kiwifruit) 
የማይታጠቡ: አደንጓሬ፣ ሐበሐብ፣ ጎመን፣ ኦክራ (Okra)፣ አተር፣ ቃሪያዎች፣ ሰመር ስኳሽ (summer squash) 

ጽዳት መሰረታዊና በጣም አስፈላጊ ነው፣ በሽታዎች ከአንድ የምርት ዓይነት ወደ ሌላኛው እንዳይስራጩ ለመቆጣጠርና 
በምርቱ ማጠቢያ ውሃ እና በማሸጊያ ቤቱ አየር ውስጥ የበሽታ አምጪ ህዋስ እንቁላሎች እንዳይከማቹ ለመከላከል 
ይረዳል፡፡ በክሎሪን ማከም (100 to 150 ፒፒኤም ክሎሪን) ምርቱን በማጠቢያ ውሃ ውስጥ በመጠቀም በማሸግ ስራዎች 
ጊዜ የሚከማቹትን በሽታ አምጪ ህዋሶች ለመቆጣጠር ይረዳል (Moline, 1984)፡፡ በተለያዩ ሀገራት ገበያ ላይ የሚገኙ 
ማጽጂያዎች በጥንካሪያቸው የተወሰነ ልዩነት ቢኖራቸውም፣ ነገር ግን ህጉ እንደሚለው ከ1 እስከ 2 ሚሊ  ሊትር 
የክሎሪን ማጽጂያ በአንድ ሊትር ውሃ መጠቀም (28 እስከ 56 ግራም የክሎሪን ማጽጂያ በ 30. 32 ሊትር ንጹህ ውሃ)፡፡ 
ግድግዳዎቹን፣ ወለሎቹንና የማሸጊያ መሳሪያዎችን ለምግብ ማቀነባበሪያ መሳሪያዎች ደህንነቱ በተመሰከረለት 
በኳተርናሪይ አሞኒየም ኮምፓውንድስ (quaternary ammonium compounds) በመጠቀም ማጽዳት ያስፈልጋል 
(Kupferman, 1990)፡፡  

 

በሰም መንከር 

ያልበሰሉ አትክልቶችና ፍራፍሬዎችን ማለትም የፈረንጅ ዱባ እና ሰመር ሽኳሽ፣ የበሰሉ አትክልትና ፍራፈሬዎች እንደ 
ጀበርደን፣ ቃሪያዎች እና ቲማቲሞችን፤ እና ፍራሬዎችን እንደ ፖምችንና ኮክን በሰም መንከር የተለመደና የታወቀ ተግባር 
ነው፡፡ ከምግብ የተውጣጣው ሰም በአጠባና በጽዳት ስራ ላይ የሚወገደውን ተፈጥሯኣዊ ሰም ለመተካት የሚያገለግልና 
በአያያዝና በግብይት ጊዜ ከምርቱ ውስጥ የሚኖረውን የውሃ ብክነት ለመቀነስ ይረዳል፡፡ ምርቱ በሰም ከተነከረ፣ ወደሌላ 
የምርት አያያዝ ደረጃዎች ከመሸጋገሩ በፊት ምርቱን የሸፈነው ሰም በሚገባ መድረቅ ይኖርበታል፡፡  

 

በመጠን መለየት (Sizing)  

ምርቱን በመጠን መለየት በፍላጎት የሚሰራ ሲሆን ግን የተወሰኑ በመጠን ደረጃ የተሰጣቸው ካልተሰጣቸው ከፍተኛ ዋጋ 
የሚያስገኙ ከሆነ ጠቃሚ ይሆናል፡፡ በአብዛኛው አነስተኛ አቅም ያላቸው ማሸጊያ ቤቶች፣ በሰው ኅይል በመጠቀም 
የምርቱን መጠን መለየት ብዙውን ጊዜ የሚተገበር ነው፡፡ ሰራተኞቹም በሚፈለገው መጠን መለየት እንዲችሉ የሰለጠኑና 
ምርቱን በቀጥታ በማሸጊያ እቃዎች ውስጥ የሚጨምሩ ወይም  የተመረጡ ምርቶችን ረጋ ብሎ በሚታሸግበት እቃዎች 
በመጨመር ወደ ማሸጊያው መስመር መላክ ይጠበቅበታል፡፡ መጠን መለየቱ በእይታ በተቀመጠው መለኪያ መሰረት 
ይከናወናል፡፡ ለእያንዳዱ ምርት በጣም ትናንሽና ትላልቅ ተቀባይነት ያለው መጠኖች በሰራተኛው እይታ መሰረት  
ለማመሳከር እንዲመችው በምሳሌነት ይቀመጣሉ፡፡ ለተለያዩ ምርቶች በእጅ የሚያዝ መጠን መለኪያ ይጠቀማሉ፡፡  

ብዙ ምርቶች የአሜሪካ ደረጃዎችና መለኪያዎች የተዘጋጁላቸው ሲሆን ለቃሚዎችን በመምረጥና መጠን በመለየት ጊዜ 
ይረዳቸዋል፡፡ የሚቀጥሉት ምሳሌዎች መለኪያቸው በዲያሜትር እና/ወይም በርዝመት መሰረት በማድረግ የተሰራ ነው፡፡    
 
የዩኤስዲኤ (USDA) ደረጃ መለኪያዎች/ደንቦች ምሳሌዎች : 
 
ሩሁባርብ (Rhubarb) ደረጃዎች ዲያሜትር (የክቡ  አጠቃላይ ስፋት) ርዝመት 
አሜሪካ ፋንሲይ  (Fancy) > 1 ኢንች > 10 ኢንች 
አሜሪካ ቁጥር. 11 > 3/4 ኢንች > 10 ኢንች 
አሜሪካ ቁጥር. 2 > 1/2 ኢንች > 10 ኢንች 
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የነጭ ሽንኩርት መጠን መለኪያዎች ዲያሜትር (የመሉ ክብ ስፋት) በኢንች 

 
#11 ሱፐር-ኮሎሳል 2 15/16 እና ከዚያ በላይ 
#10 ኮሎሳ 2 11/16 – 2 15/16 
#9 ሱፐር-ጃምቦ  2 7/16 – 2 11/16 
#8 ኤክስትራ-ጃምቦ 2 3/16 – 2 7/16 
#7 ጃምቦ 1 15/16 – 2 3/16 
#6 ጂያኝት (ግዙፍ)  1 13/16 – 1 15/16 
#5 ቱየብ 1 11/16 – 1 12/16 
#4 ሚዲየም (መካከለኛ) ቱዩብ  1 9/16 – 1 11/16 

 

ለአነስተኛ ደረጃ ስራዎች ምቹ የሆኑ በማሽን የሚሰሩ የተለያዩ ኣይነት የመጠን መለኪያዎች ይገኛሉ፡፡ አንደኛው ዓይነት 
ረጅም ጠፍጣፊ ዘንበል ያለ ቲሪ ሆኖ በተከታታይ ቀዳዳዎች የተሸፈነ (በጣም ሰፋፊዎች ከላይ፣ ትናንሾቹ  ከታች ያሉት) 
ነው፡፡ የዚህ ዓይነቱ መጠን መምረጫ በደንብ የሚሰራው ክብ ለሆኑ ምርቶች ነው፡፡ ሌላው የመጠን መምረጫ 
የተሰራው እቃ ማጓጓዥን ከሰንሰለት ወይም ከላስቲክ ቀበቶዎች ጋር  በመግጠም የተለያዩ መጠን ያላቸው ቀዳዳዎችን 
የያዘ፣ እና አብዛኞቹን ምርቶች መጠናቸውን ለመለየት የሚያገለግል ነው፡፡ ሌላኛው ቀላል ዘዴ አቅጣጫን የሚያሰቀይሩ 
የሚሽከረከሩ የብረት ዘንግ ጎማዎች የተገጠመለት (በምስሉ ላይ እንደሚታየው) በማሽን የሚሰራ መጠን መለያ ሲሆን፣ 
በጣም ትንሽ መጠን ያለው ምርት በሚሽከረከረው ጎማ ላይ በመጀመሪያ በማረፍ ወደ መለያው/መምረጫው ቀበቶ 
ወይም እቃ ያርፋል፣ በተጨማሪም ትላልቅ መጠን ያለው ምርት አቅጣጫን በሚያስቀይሩ ጎማዎች መካከል በየተራ 
ይወድቃሉ፡፡  

አቅጣጫን የሚያሰቀይሩ የሚሽከረከሩ የብረት ዘንግ ጎማዎች የተገጠመለት መጠን መለያ:  
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ጠባብ ያለ የእቃ መሸከሚያ ዘዴ (Narrow pallet system) 

ዊስኮንሲን ዩኒቨርሲቲ (University of Wisconsin)  ይህን የእቃ አያያዝ ዘዴ ለምርት መያዢያነት እያስተዋወቀ ሲሆን 
ምክኒያቱም ገንዘብን፣ ጊዜን ይቆጥባል በተጨማሪም ለሚያጓጉዘትም ሰዎች ደህንነታቸውን ይጠብቃል፡፡ በእጅ በሚገፋ 
የእቃ ማጓጓዥያ በአንድ ጊዜ እስከ 16 ካርቶኖችን ማጓጓዝ ያስችላል፡፡ ይህ ዘዴ ሳጥኖችን ለማንቀሳቀስ የሚባክነውን 
ሰኣት በማሳጠርና በሰውንት ላይ የሚፈጠረውን ጫና በማይታመን መልኩ ይቀንሳል፡፡  

በእጅ የሚገፋ እቃ መጫኛ ከመደበኛው በእጅ የሚሰራ እቃ መጫኛ ጋር የሚመሳሰል ሲሆን የሚለየውም ብቸኛው ነገር 
ከስሩ የማይነቀሳቀሱ ጠፍጣፋ የብረት ጫማ መንቀሳቀሻ ከመጠቀም ይልቅ ተንቀሳቃሽ ጣቶች (መንሾችን) በመጠቀሙ 
ነው፡፡ ሸክሙን በትንሽ የላስቲክ እቃ መያዥያ (14 x 24 ኢንችስ) ከደራረብከው፣ የመንሾቹን አቅጣጫ ከታች 
በማስተካከል፤ ሁሉንም ክምር ካርቶኖች በአንድ ጊዜ ለማንቀሳቀስ ያስችላል፡፡ በእጅ የሚገፋው የእቃ መጫኛ መዘንበል 
መቻሉ (መንሾቹን/ጣቶቹን በማውረድ) ለማውረድና ለመጫን እንዲሁም ወደ ላይ ቀጥ በማደረግ መቆለፍ ጭነቱን 
ወደኋላ ለመገልበጥና ለማሽከርከር ይረዳል፡፡   

እንደ ዩኒቨርሲቲ ዊስኮንሲን የስራ እቅድ፣ በትዕዛዝ ለሚሰሩ በእጅ የሚሰራ የሳጥን መጫኛና ሳጥኖቹ ዋጋቸው  እስከ 
750 የአሜሪካን ዶላር ሊያወጡ ይችላሉ፡፡  በሰኣት 7 የአሜሪከ ዶላር ከሆነ፣ እራሱ በራሱ ዋጋውን ለመክፈል 107 
ሰኣታትን መቆጠብ ብቻ ነው የሚያስፈልገው፡፡ በሳምንት 30 ደቂቃዎችን ብትቆጥብ (10 ሰኣታትን በ ወር)፣ 11 ወር 
ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እቃው የራሱን ዋጋ ይመልሳል፡፡ የእቃ መጫኛው ዘዴ የጀርባ ህመምን በመቀነስ ገንዘብን 
ይቆጥባል፤ ስለዚህ በህክምና ባለሙያ/ዶክተርና በሌሎች ባለሙያዎች (chiropractor or a massage therapist) 
የምትጎበኘውን ጊዜ ያሳጥራል፡፡ እራስህ በህክምና ባለሙያ ከማሳየት 15 ማዳን ከቻልክ (50 የአሜሪካ ዶላር/በአንድ 
እይታ)፣ ስራው/እቃው ዋጋውን በራሱ ይመልሳል፡፡  

 
 

ምንጭ: University of Wisconsin Healthy Farmers, Healthy Profits Project, December, 2000; Work Efficiency Tip 
Sheet: Narrow Pallet System Second Edition.   

Custom hand trucks available from:  Valley Craft, 2001 South Highway 61, Lake City, MN 55041. (800) 328-
1480. carts@valleycraft.com 
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ጠቅላላ ስራዎች/አሰራሮች General operations 

ከዚህ በታች በምስሉ ላይ የተመለከቱት በማሸጊያቤት ውስጥ የሚከናወኑ መደበኛና የተለመዱ ተከታታይ ስራዎች 
ናቸው፡፡ ተለይቶ እንደተያዘው ምርት ሁኔታ፣ የመገልበጡ ስራ የሚከናወነው በደረቁ ወይንም በውሃ በሚታገዝ መንገድ 
ሊሆን ይችላል፡፡ ጽዳቱን፣ ክሎሪን በተጨመረበት ውሃ በማጠብ ወይም በደረቅ ብረሽ ብቻ በመጠቀም መጠበቅ 
ይቻላል፡፡ በሰም መንከር፣ የምንጠቀምበት ከሆነ፣ የሚደረገው ከአጠባ  እና የገጹን እርጥበት ካስወገድን በኋላ ነው፡፡ 
ደረጃ መስጠት፣ ከስር እንደሚታየው፣ ምርቱን  ለማቀነባበር የሚሆነውንና ለትኩስ ገበያ የሚወጠውን በመከፋፈል 
መለየት፡፡ በመጠን መለየት ተጨማሪ ምርቱ ልየታ፣ በጣም ትናንሽ መጠን ያላቸው ወደ አቅራቢያው ገበያ መውሰድ 
ወይም ለማቀነባበሪያ ማዋል፡፡ እንደተለመደው፣ በታም ምርጥ ጥራት ያለውን ምርት ማሸግና ለክልል ወይንም ለአገር 
አቀፍ ገበያ ማቅረብ፡፡.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAO. 1986. Improvement of Post-Harvest Fresh Fruits and Vegetables Handling - A Manual. Bangkok: UNFAO 
Regional Office for Asia and the Pacific. 
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የማሸጊያ ቤቱ ንድፍ/አቀማመጥ 
 
በትክክለኛው መንገድ የሚከናወን የማሸጊያ ቤት አሰራር መዘግየትን ያመጣል፣ ተጨማሪ ወጪን ያስወጣል ወይም 
የምርቱ ጥራት ላይ ተጽእኖ ያሳድራል፡፡ የማሸጊያ ቤቱን ጥላ ንድፍ/አቀማመጥ በተቀናጀ፣ ደረጃ በደረጃ በሆነ መንገድ 
በመቀየስ ጊዜህንና ገንዘብህን መቆጠብ ትችላለህ፡፡     
 

 
 
 
ምንጭ: Meyer et al. 1999.  Work Efficiency Tip Sheet: Packing shed layout. Healthy Farmers, Healthy Profits 
Project, Department of Biological Systems Engineering, College of Agricultural and Life Sciences, University of 
Wisconsin, 460 Henry Mall, Madison, WI 53706.   
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መገልበጥ/መዘርገፍ  (Dumping) 

በማንኛውም ጊዜ ምርቱ ከአንድ እቃ/ኮንቴይነር ወደ ሌላኛው ሲገለበጥ/ሲዘረገፍ፣ ምርቱ ላይ በመያዥያው እቃዎች 
ንኪኪ የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን፡፡ ምርቱን ከማሳ ምርት መያዚዥዎች ወይንም  
ወደ ማሸጊያ ቤቱ ከሚወስዱ ማጓጓዥያ ተሽከርካሪዎች ላይ በምንገለብጥበት ጊዜ፣ ደረቅ ወይንም በውሃ የመገልበጥ 
ዘዴን ተግባራዊ ማድረግ አለብን፡፡  በደረቁ የመገልበጥ ተግባር የምንጠቀም ከሆነ፣ የማሳ እቃ መያዥያ/ኮንቴይነር 
በጨርቅ በተጠቀለለበት ጠርዞች በኩል  በማዘንበል በእርጋታና በዝግታ ባዶ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡. ከዚህ በታች 
በምስሉ እንደተገለጸው፣ ቀበቶ በመጠቀም እቃዎችን ለማጓጓዢ የሚያገለግለው መሳሪያ በደረቁ የተዘረገፈውን ምርት 
ተሸክሞ ወደ ማሸጊያ ቤቱ ሲወስድ ያሳያል፡፡  

በደረቁ መገልበጥ/መዘርገፍ  

 

በውሃ በመታገዝ መገልበጥ/መዘርገፍ አንዳንድ ጊዜ ምርቱ ከእቃ መያዢያ እቃዎች ጋር ንኪኪ ፈጥሮ የሚደርስበትን 
ጉዳት ለመቀነስ ይረዳል፣ አለበለዚያ በደረቁ ተንቀሳቃሽ ወለል ላይ ከመገልበጥ ይልቅ በውሃ ውስጥ መገልበጡ፣ ወይም 
በውሃ ውስጥ በመዝፈቅና በማንሳፈፍ ማከናወን ይቻላል፡፡ የምርቱ የተለየ የእፍጋት መጠን (specific density)፣ እንደ 
ፖሞች፣ ከውሃው በታች ከሆነ ምርቱ በውሃው ላይ ይንሳፈፋል፡፡ ለተወሰኑ ምርት፣ ማለትም እንደ ኮሽም፣ ጨዎች 
(እንደ ሶዲየም ሊግኒን ሰልፎኔት፣ ሶዲየም ሲልኬት ወይንም ሶዲየም ሰልፌት) በውሃ ውስጥ የግድ በመጨመር የምርቱ 
የተለየ የእፍጋት መጠን እንዲጨምርና ፍሬዎቹ እንዲሳፈፉ ያደርጋል፡፡  
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ከስር እንደሚታየው የሸራው መጋረጃ ፍራፍሬው ከእቃ ማጓጓዢያ መሳሪያ ወደ ብዛት ማከማቺያው ሲያርፍ እንዳይጎዳ 
ፍጥነቱን ለመቀነስ የተደረገ ነው፡፡   

 
ምንጭ፡ USDA. No date. Modernising Handling Systems for Florida Citrus from Picking to Packing Line 
Agricultural Research Service, USDA Marketing Report No. 914. 
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ተንቀሳቃሽ የእቃ ማጓጓዥያ መሳሪያ  (Conveyor equipment) 
 
በምርቱ ላይ የሚደርሰውን ሰንበርና ጭረት ለመቀነስ: 

• በአረፏ ወይንም በጋስ ኳስ የተሞሉ ተንቀሳቃሽ ደረጃዎችን መጠቀም 
• ፍጥነት መቀነሻ ተንቀሳቃሽ ክንፎችን፣ መጋረጃዎቸን፣ ብርድልብሶችን ወይንም ተንጠልጣይ ጨርቆችን 

በመግጠም የምርቱን ፍጥነት በተንቀሳቃሽ ደረጃዎች ላይ መቀነስ  
• ፍሬው ከላይኛው  ማጓጓዥያ ወደታችኛው ሲወድቅ ፍጥነቱን እንዲቀንስ ተጣጣፊ ተንጠልጣይ ጨርቆችን 

መጠቀም (ቀለል ያለ ክብደት ያለውን ተንጠልጣይ ጨርቆችን ለአጭር መተላለፊያዎች፣ ከበድ ያለ ክብደት 
ያለውን ተንጠልጣይ ጨርቆችን ደግሞ ለከፍታ/ረጅም መተላለፊያዎች መጠቀም) 

• ምርቱ በቀጥታ ተሸከርካሪ ጎማ ካላቸው መጠን መለያዎች እንዳያርፍ ለመጠበቅ ቀበቶን መጠቀም 
•  ከቆበቶው በታች ማለትም ፍሬው በአዲሱ ቀበቶ በሚያርፍበት ቦታ ላይ የሚገኘውን ደጋፊ ጉድጓዳ ሳሃን 

ማስወገድ   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Thompson et al. 2002. Preparation for fresh market. pp.67-79. In: Kader, A.A. (ed). Postharvest 
Technology of Horticultural Crops. University of California, Division of Agriculture and Natural Resources, 
Publication 3311. 
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ማጠብ 

የብረት በርሜሎችን ቀለል ያለ ማጠቢያ ለመስራት መጠቀም ይቻላል፡፡ በርሜሎቹን በግማሽ በመቁረጥ፣ ማፍሰሻ 
ቀዳዳዎችን በመግጠም፣ እና ሁሉንም የብረት ጠርዞች በተሰነጠቀ ጎማ ወይንም በላሰቲክ ቱቦ መሸፈን፡፡ በርሚሎቹንም 
በአግድሞሽ በተቀመጠ የእንጨት ጠረጴዛ ላይ ማስቀመጥ፡፡ የጠረጴዛውን የላይኛው ክፍልን ከቀጭን ቀዳዳዎች ካሉት 
እንጨት መስራትና ከመታሸጉ በፊት ለደረቅ እቃ መስቀያ ያገለግላል፡፡  

ምክኒያቱም የብረት በርሚሎች አልፎ አልፎ ነዳጅና የኬሚካል ምርቶችን ለመያዥያነት ስለሚያገለግሉ፣ ለማጠቢያነት 
ከመዋላቸው በፊት ጥንቃቄ በተሞላበት ውስጣቸው በደንብ መጽዳት ይኖርባቸዋል፡፡ 

 
 
ምንጭ: Grierson, W. 1987. Postharvest Handling Manual. Commercialization of Alternative Crops Project. Belize 
Agribusiness Company/USAID/Chemonics International Consulting Division. 
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ይህ ምርትን ለማጠቢያነት የሚገለግለው ጋን የተሰራው ከማይዝግና ጠፍጣፋ ከሆነ ዝርግ ብረት ነው፡፡. የውሃው 
መቆጣጠሪያ ቀዳዳዎች ካሉት ከጠፍጣፋ ዝርግ ብረት የተሰራ ሲሆን ከፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦ አጠገብ ይገጠምና ውሃ 
በምርቱ ውስጥ እንዲሸራሸር ይረዳል፡፡ ትኩስ/ አዲስ ውሃ በተበሳሳው ቱቦ ውስጥ በግፊት በመጨመር፣ የሚንሳፈፈው 
ምርት ወደ ጋኑ  መጨረሻ ማሰወገጃ አቅጣጫ እንዲቀሳቀስ በማገዝ ምርቱን ከታጠበ በኋላ ለማስወገድ ይረዳል፡፡   

ከዚህ በታች ተሸሽሎ የሚታየው ንድፍ ተንቀሳቃሽ ቆሻሻ ማስወገጃ መጋረጃ ከፍሳሽ መቆጣጠሪያ ፊትለፊት ያለውና 
እንደገና ማጠቢያ ውሃውን (ክሎሪን በመጨመር) እየደጋገመ መጠቀም የሚያስችል ዘዴ እንዲኖረው ተደርጎ የተሰራ 
ነው፡፡  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ፡ FAO. 1989. Prevention of Postharvest Food Losses: Fruits Vegetables and Root Crops. A Training 
Manual. Rome: UNFAO. 157 pp. 
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ምርት በማጠቢያ ውሃ ውስጥ ክሪን መጨመር በጣም ጠቃሚ ነው፡፡ ክሎሪን በአጠባው ጊዜ ውሃው ተበክሎ በሽታ 
አምጪ ህዋሳት ከአንዱ ወደ ሌላው የመሰራጨት እድላቸውን ይቀንሰዋል፡፡ የማጠቢያው ውሃ የ ፒአች (የአሲድና 
አልካን መለኪያ)  መጠኑ ከ 6.5 እስከ 7.5 በማደረግ ጥሩ ውጤት ማግኘት ይቻላል፡፡ The pH of the wash water 
should be maintained at 6.5 to 7.5 for best results. 

በአጠቃላይ 1 እስከ 2 ሚሊሊትር የክሎሪን ማጽጅያ ኬሚካ በአንድ ሊትር ንጹህ ውሃ በመጨመር ከ 100 አስከ 150 
አጠቃላይ ክሎሪን ይሰጣል፡፡ የአየር ሙቀት መጠን ከፍተኛ ከሆነ ወይም በማጠቢያ ውሃ ውስጥ በጣም ብዙ በተፈጥሮ 
የሚገኙ ንጥረ-ነገሮች ካሉት ብዙ ክሎሪን ያስፈልጋል፡፡  
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ሠም መቀባት 

ከዚህ በታች በምስሉ የተገለጸው የሰም መንከሪያ/መቀቢያ መሳሪያ የተሰራው በእቃ ማጓጓዥያ መሳሪያው ላይ ተከታታይ 
ደረቅ ብሩሾችን በመጠቀም ነው፡፡ በፋብሪካ የተሰራ ወፍራም የሱፍ ጨርቅ ከቀበቶው ጋር አንድ አይነት ስፋት 
እንዲኖረው የተሰራ ሲሆን ከገንዳ ውስጥ ፈሳሹን ሰም በማውጣት በፍራፍሬው ወይም በአተክልቶቹ እንዲሰራጭ 
ይጠቅማል፡፡ ጨርቁን በወፍራፍ የላስቲክ ምንጣፍ (polyethylene sheeting) በመሸፈን፣ ከወፍራሙ የሱፍ ጨርቅ 
የሰሙን ትነት ይቀንሳል፡፡   

 
 
 
Source: Martin, D and Miezitis, E.O. 1964. A wipe-on device for the application of materials to butts. Field 
Station Record Volume 3 No. 1 CSIRO Tasmanian Regional Laboratory, Hobart, Tasmania. 
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ምርቱን መለየት/መልቀም  

ከዚህ በታች በምስሉ ላይ የሚታየው ጠረጴዛ ምርት መለያውና ማሸጊያውን በአንድ ላይ አጣምሮ የያዘ ነው፡፡ 
የሚመጣው ምርት በመለያው እቃ ላይ ከተቀመጠ በኋላ፣ በአንድ ሰራጠኛ እየተመረጠ ወደ ማሸጊያው እቃ ውስጥ 
ይጨመራል፣ እናም በመጨረሻ በሁለተኛው ሰራተኛ የማሸግ ስራው ይከናወናል፡፡ ሰራተኞቹ ምርቱን ለመለየት መቆም 
የሚጠበቅባቸው ከሆነ፣ ወለሉን በደልዳላ ጎማ መደልደል የሚፈጠረውን ከፍተኛ የድካም ስሜት ለመቀነስ ይረዳል፡፡  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: FAO. 1986. Improvement of Post-Harvest Fresh Fruits and Vegetables Handling- A Manual. Bangkok: 
UNFAO Regional Office for Asia and the Pacific. 
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ከስር በምስሉ ላይ እንደሚታየው የተንቀሳቃሽ የምርት መምረጫ ጠረጴዛ ገጽ/ፊት ከሸራ የተሰራውና ከመሃሉ እስከ 
ጫፉ ድረስ ወደ 1 ሜትር (አስከ 3 ጫማ) ይረዝማል፡፡ ጠርዞቹም በቀጫጭን በተነባበሩ የጋዝ/አየር ኳሶች (አረፋ) 
የተሸፈኑ ሲሆን፣ ይህም የምርት መለየት ስራ በሚደረግበት ጊዜ ምርቱ እናዳይጫጫርና እንዳይጎዳ ይከላከላል፣ እናም 
ተዳፋቱም ከመሃል እስከ ለቃሚው ድረስ 10 ዲግሪ ላይ መስተካከል አለበት፡፡ ምርቱን ከመሰብሰቢያው እቃ/ኮንቴይነር 
ወደ ጠረጴዛው ላይ በመገልበጥ/በመዘርገፍ፣ ከዚያም ምርቱን በመጠን፣ በቀለም፣ እና/ወይም በደረጃ፣ ለይቶ 
በማውጣትና በማሸግ ወደ ማጓጓዥያ እቃዎች/ኮንተይነሮች ውስጥ መጨመር፡፡  እሰከ 4 ለቃሚዎችን/አሻጊዎችን 
በተመቻቸ ሁኔታ ጎን ለጎን ሆነው እንዲሰሩ ያስችላል፡፡  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: PHTRC. 1984. A portable sorting table. Appropriate Postharvest Technology 1(1):1-3. (Post-Harvest 
Training and Research Center, Department of Horticulture, University of the Philippines at Los Banos.) 
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ምርት መለየቱ የሚደረገው ለማስወገድ፣ እና ማንኛውም በጣም ትናንሽ የሆኑትን ምርት፣ የበሰበሱ ወይም 
የፈረጡ/የተጎዱ ለመጣል ከሆነ፣ የመለያው/መምረጫው ጠረጴዛ ቁመት ለለቃሚው እንድመች ተደርጎ መስተካከል 
ይኖርበታል፡፡ ወንበር (በርጩማ)፣ ወይም የተደለደለና በጨርቅ የተጠቀጠቀ ጎማ የሚቆምበት ቦታ ማድረግ፣ 
የሚፈጠረውን ከፍተኛ ድካም (ዝለት) ለመቀነስ ይረዳል፡፡ የጠረጴዛው እና የመልቀሚያው እቃ ቦታ የእጅ 
እንቅስቃሴዎችን እንዲቀንሱ ተደርገው መመረጥ ይኖርበታል፡፡  

የሚመከረውም እሷ/እሱ ወደ መለያው ጠረጴዛ ሲደርሱ የሰራተኛው እጆች 45 ዲግሪ መኣዘን/አንግል እንዲሰሩ፣ እና 
የጠረጴዛውም ስፋት ከ 0.5 ሜትር በታች በማደረግ መሳብን/መለጠጥን ይቀንሳል፡፡ ጥሩ መብራት (500  እስከ 1000 
ለክስ(lux) በስራ ቦታ ወለል ላይ) የለቃሚውን ችሎታ በመጨመር ብልሽት ያለባቸውንና የጠቀሩ፣ የፈዛዛ ቀበቶዎችንና 
የጠረጴዛ ሽፋኖችን በቀላሉ እንዲለይ በማድረግ የዓይን ጫናን ይቀንሳል፡፡  

የእቃ መጓጓዥያ መሰሪያ አሰራርን የምንጠቀም ከሆነ፣ ለቃሚዎቹ ስራቸውን በአግባቡ እንዲያከናውን ምርቱ በፍጥነት 
መጓዝ የለበትም፡፡  የእቃ ማጓጓዥያዎች ተሸከርካሪ ጎማዎች ወይንም የሚገፋው የብረት ዘንግ የሽክርክሪቱ 
ፍጥነትበማስተካከል ምርቱን ሁለቴ በማሽከርከር ወዲያው ሰራተኛው ጥሩ እይታ እንዲኖረው ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ 
በተወሰነ ጊዜ የሰራተኞቹን ቦታዎ ችበመስመሩ ላይ በማቀያየር ድግግሞሽንና ድካምን (ዝለትን) ለመቀነስ ይረዳል፡፡ 
ተቆጣጣሮዎቹም በፍጥነት ከመጠን በላይና በታች የተለቀሙትን መለየት መቻል ይኖርባቸዋል፡፡ 

 

 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Shewfelt, R.L. and Prussia, S.E. 1993. Postharvest Handling: A Systems Approach. San Diego: Academic 
Press Inc. 356 pp. 
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የሚከተለው ምስል የሚያሳየው በደንብ የተነደፈ የመልቀሚያ/ደረጃ የማውጫ ቦታ ቁልፍ ክፍሎችን ነው  

 

 

 

 

 

 

 

ምንጭ: Thompson, J,F. et al. 2002. Preparation for Fresh Market. pp. 67-79 IN: Kader, A.A. Postharvest 
Technology of Horticultural Crops (3rd Edition). UC Publication 3311. University of California, Division of 
Agriculture and Natural Resources  
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የሚከተሉት ምስሎች የሚወክሉት ሶሶት ዓይነት ተንቀሳቃሽ የምርት ማጓጓዥያ መሳሪያዎች የምርት ልየታውን/መጣውን 
ለማቀላጠፍ የሚረዱናቸው፡፡ በጣም ቀላሉ በቀበቶ አማካኝነት ምርቱን የሚያጓጉዝ መሳሪያ (belt conveyor) ሲሆን፣ 
ጉዳቱን ለመለየትና ሁሉኑም ጎኖች ለመመልከት የሚለየው ሰው እያንዳንዱን በእጁ እያነሳ ማየት አለበት፡፡  ተንቀሻቃሽ 
እቃ ማጓጓዥያ መሳሪያውን የሚፈፋው የብረት ዘንግ ምርቱ ወደ ፊት እየተሸከረከረ ለቃሚዎቹም አልፎ እንደሄድ 
ያደርጋል፡፡ ተሸከርካሪ ጎማ ያለው የምርት ማጓጓዥያ መሳሪያ ደግሞ ምርቱን ወደ ኋላ በማሽከርከር ለቃሚውን አልፎ 
እንዲሄድ ያደርጋል፡፡፡ 

Belt conveyor:  

 

ምንጭ: Shewfelt, R.L. and Prussia, S.E. 1993. Postharvest Handling: A Systems Approach. San Diego: Academic 
Press Inc. 356 pp. 

Push-bar conveyor: 

Roller conveyor: 
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መጠንን መለካት (Sizing) 
ክብ ቅርጽ ያላቸው ምርቶችን የመጠን ቀለበቶችን በመጠቀም ደረጃቸውን ማውጣት ይቻላል፡፡ ቀለበቶቹም ከእንጨት 
መስራት ወይም በተለያየ መጠኖች ተዘጋጅተው የቀረቡትን መግዛት ይቻላል፡፡  

ነጠላ ልክ ያለው በእጅ የሚያዝ የመጠን መለኪያ ቀለበት:  

 

ባለብዙ ልክ ያለው ቀለበቶች:  

 
ምንጭ: FAO. 1989. Prevention of Postharvest Food Losses: Fruits, Vegetables and Root Crops. A Training 
Manual. Rome: UNFAO. 157 pp. 

 

የብዙዎችን አትክልት፣ ፍራፍሬዎችና የአበባ ምርቶችን የጥራት ደረጃዎችና 
የመጠን መለኪያዎችን ከዩኤስዲኤ (USDA) ድህረ-ገጽ ማግኘት ይቻላሉ: 
 
http://www.ams.usda.gov/standards/stanfrfv.htm 
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ከዚህ በታች በምስሉ ላይ የምንመለከተው የቀይ ሽንኩርት መጠን መለያ ጠረጴዛ ከሶስቱ (ከብዙ) ጠረጴዛዎች መካከል 
ደረጃ በደረጃ ለመለየት የምንጠቀምበት አንዱ ነው፡፡ እያንዳንዱ ጠረጴዛ ከጣውላ የተሰራ፣ እና በተወሰነ ልክ ባለቸው 
ቀዳዳዎች የተበሳ ነው፡፡ የላይኛው ጠረጴዛ ትላልቅ ልክ ያላቸው ቀዳዳዎች ሲኖሩት፣ እና የታችኛው ጠረጴዛ ደግሞ 
ትናንሽ ቀዳዳዎችን ይዟል፡፡ የተከማቹትን ቀይ ሽንኩርቶችን የላይኛው ጠረጴዛ ላይ መገልበጥ፡፡ በላይኛው ጠረጴዛ 
ቀዳዳዎች ውስጥ ማለፍ የማይችሉትን "በጣም-ትልቅ'' መጠን ያላቸው ተብለው ይለያሉ፡፡ በጠረጴዛው ቀዳዳዎች ውስጥ 
ያለፉትን ወደ መረብ ከረጢት ላይ እንዲወድቁና እየተንከባለሉ ወደ ትልቁ እቃ መያዥያ/ኮንቲነየር እንዲገቡ ማድረግ፡፡ 
ይህን የቀይ ሽንኩርት መያዥያ እቃ/ኮንቴይነር ወደ ሁለተኛው መጠን መለያ ጠረጴዛ ላይ መዘርገፍ፡፡  በሁለተኛው 
ጠረጴዛ ቀዳዳዎች ውስጥ ማለፍ ያልቻሉትን ቀይ ሽንኩርቶችን "ትልቅ" በማለት መመደብና፣ እያለ መቀጠል፡፡  

 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Reyes, M. U. (Ed.) 1988. Design Concept and Operation of ASEAN Packinghouse Equipment for Fruits 
and Vegetables. Postharvest Horticulture Training and Research Center, University of Los Baños, College of 
Agriculture, Laguna, Philippines. 
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ከዚህ በታች የሚታየው ምስል የኮምጣጣ (አሲዳማ) ፍሬዎች ልክ መለኪያ ሲሆን ከጣውላ በተሰራ አራት መኣዘን የእቃ 
ማንሸራተቻ የተጠናከረና፣ ፍሬው እንደይላላጥና ሰንበርን ለመከላከል በጋዝ ኳሶች (አረፋ) ይደረታል፡፡ ፍሬውም 
ባለስምነት መኣዘናት ካለው ሰፊ ቦታ (መድረክ) ውስጥ ከእቃ ማንሸራተቻ ላይ በመዘርገፍ፣ ከዚያም እንዲሽከረከር 
በመፍቀድ፣ አንድ በአንድ ውስጥ ይያዛሉ፣ መካከለኛው በሀለተኛው ውስጥ፣ እና ትንሽ ፍሬዎች በመጨረሻው ውስጥ፡፡ 
ከሚፈለገው መጠን በታች ፍሬዎች በእቃ ማንሸራተቻ ጫፍ በማለፍ በቀጥታ ወደ ማጠራቀሚያው እቃ/ኮንቴይነር 
ውስጥ ይገባሉ፡፡ የሚቀጥለው ፍሬ በእቃ ማንሸራተቻው ላይ ከማለፉ በፊት፣ ሰራተኞቹ እያንዳንዱን ፍሬ በእጃቸው 
እየለቀሙ እና በተስማሚው የእቃ መያዥያ እቃ/ኮንቴይነር ልክ ውስጥ ማስቀመጥ አለባቸው፡፡ አምስት ሰራተኞች 
በመጠን መለኪያው መሳሪያ ላይ ቆመው ቢሰሩ መጠን የመለየቱ ተግባር የተቀላጠፈ ይሆናል፡፡ .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Reyes, M. U. (Ed.) 1988. Design Concept and Operation of ASEAN Packinghouse Equipment for Fruits 
and Vegetables. Postharvest Horticulture Training and Research Center, University of Los Baños, College of 
Agriculture, Laguna, Philippines. 
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የእቃ ማጓጓዥያ መሳሪያ ዘዴው በማሸጊያ ቤቱ ውስጥ የምንጠቀመው ከሆነ፣ ምርቱን ለመምረጥ በጣም ብዙ አይነት 
መጠን ያላቸው መለያ ሰንሰለቶች እና ቀበቶዎች ይኖራሉ፡፡ መጠን መለያ ሰንሰሎቶችን ብዛት ባለው ስፋቶችና 
በማንኛውም ልክ ቀዳዳ መግዛት ይቻላል፡፡  

ባለአራት እኩል ማዕዘናት ቅርጽ ቀዳዳዎች ብዙውን ጊዜ እንደ ፖሞች፣ ቲማቲሞች እና ቀሽንኩርቶች ለመሳሰሉት 
ምርቶች ጥቅም ላይ ሲውል፣ ባለ አራት ቀጥተኛ ማእዘናትና ጎኖች ቅርጽ ያሉት ቀዳዳዎች ደግሞ ለኮሽሞች እና ቃሪያዎች 
መምረጫ ያገለግላል፡፡ ባለ ስድሰት መኣዘናት ቅርጽ ያሉት ቀዳዳዎች አልፎ አልፎ ለድንቾችና ቀይሽንኩርቶች መምረጫ 
ጥቅም ላይ ይውላል፡፡   

ባለአራት እኩል ማዕዘናት ቅርጽ:  

 

ባለ አራት ቀጥተኛ ማእዘናትና ጎኖች ቅርጽ:  

 

ባለ ስድሰት መኣዘናት ቅርጽ:  

 
 
 
 
 
 
ምንጭ: 2001 Catalog of TEW Manufacturing Corporation, P.O. Box 87, Penfield, New York 14526 USA 
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ቀላል የአስተሻሸግ መንገድ  

ምርትን ለማሸግ የሚሆኑ በአነስተኛ ደረጃ የሚገኙ መሳሪያዎችን ከብዙ አምራቾችና አቅራቢዎ ድርጅቶች ማግኘት 
ይቻላል፡፡ከታች በምስሉ እንደሚታየው የፍራፍሬ አስተሻሸግ ሂደት መሳሪያ፣ ከቲኢደብሊው (TEW) የአምራቾች 
ማህበር እንደ መጠኑ ሁኔታ ከ 5000 እስከ 6000 የአሜሪካ ዶላር በሚደርስ ዋጋ ይገኛል፡፡ ይህ የተለየ ሞዴል ተቀባይ 
ቀበቶን፣ ብረትን/ብሎንን ለማጥበቅ መሃል የሚገባ ወሸር፣ ውሃን የሚመጥ እና መልቀሚያ ጠረጴዛ አካቶ የያዘ ነው፡፡ 
አማራጭ መሳሪያዎችን እንደ ደረቅ ብሩሾች፣ ሰም መቀቢያዎች፣ ማስወገጃዎች፣ የተለያዩ አይነት የመጠን መለኪያዎች፣ 
ተሸከርካሪ መቆጣጠሪያ ቀበቶች፣ ተንቀሳቃሽ ቀበቶ የተገጠመለት የእቃ መጓጓዥያ እና የጎን ጠረጴዛዎችን ያካተተ ነው፡፡   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: 2001 Catalog of TEW Manufacturing Corporation, P.O. Box 87, Penfield, NY 14526 USA 
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ምዕራፍ 4: ማሸግና የማሸጊያ እቃዎች 
 

 

በሁሉም የአያያዝ ዘዴዎች፣ ምርትን ማሸግ ለሁለቱም በቂና ረጅም የክምችት እድሜና ጥራት እንዲኖረው ያግዛል፡፡ 
ማሸጊያዎች የአየር ማውጪያ ቀዳዳ ያላቸውና መጨማደድን ለመከላከል ጠንካራ መሆን አለባቸው፡፡ ምርቱ የታሸገበት 
ለአያያዝ እንዲያመች፣ በሰም የተነከሩ ካርቶኖች፣ የእንጨት ሳጥኖች፣ ወይም ጠንካራ የላስቲክ እቃ መያዣዎች 
ከቦርሳዎች ወይንም ከክፍት ቅርጫቶች ተመራጮች ናቸው፣ ምክኒያቱም ቦርሳዎችና ቅርጫቶች ምርቱ በሚደራረብበት 
ጊዜ ምንም ዓይነት የመከላከል ሚና የላቸውም፡፡ አንዳንድ ጊዜ በአካባቢ የተሰሩ እቃ መያዢያዎች/ኮንተይነሮች ጥናካሬ 
ይሰጣሉ ወይንም ለምርቱ ተጨማሪ ጥንካሬ በመስጠት ከለላ ይፈጥራሉ፡፡ በሰም የተነከሩ ካርቶኖች፣ የእንጨት ሳጥኖች 
እና የላስቲክ እቃ መያዥያዎች፣ በጣም ውድ ቢመስሉም፣ ለሀገር ውስጥ ገበያ በምንጠቀምባችው ጊዜ መጨረሻቸው 
በትንሽ ዋጋ ብዙ ጥቅም ያስገኛሉ፡፡ እነዚህ እቃ መያዢያዎች/ኮንተይነሮች በተደጋጋሚ ጥቅም ላይ የሚውሉ እና 
በማከመቻ አካባቢ የሚኖረውን ከፍተኛ ንጻራዊ የአየር ውስጥ እርጥበት መቋቋም የሚችሉ መሆን አለባቸው፡፡  ቀላል 
የካርቶን ሽፋን በሳጥኑ ላይ በመደረብ በምርቱ ላይ የመፋፋቅ እድል እንዳይፈጠር ይረዳል፡፡  

ምርጥ ውጤት ለማግኘት የእቃ መያዢያዎችን/ኮንተይነሮችን በጣም ጠቅጥቆ ወይም በጣም ሳሳ አደርጎ መሞላት 
የለባቸውም፡፡ ሳሳ ተደርገው የተሞሉ ምርቶች እርስ በእርስ በመንገጫገጭ መላላጥ/መፋፋቅ ለመፈጠር ምክኒያት 
ሲሆኑ፣ በጣም ከተጠቀጠቁ ደግሞ አንዱ በአንዱ ላይ በሚያደርሰው ግፊት የመመጨመቅ ጭረት/ጉዳት ያስከትላል፡፡  
የተቀዳዱ ጋዜጣዎች ርካሽና ቀላል ክብደት ስላለቸው የማጓጓዢያ እቃዎችን/ኮንቲነሮችን ለመሙላት ተመራጭ ናቸው 
(Harvey et al, 1990)፡፡  

በአነስተኛ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ተቀባዮች ከተጣጣፊ ወፍራም ጠፍጣፋ ወረቀቶች የራሳቸውን ካርቶኖች ቢሰሩ መልካም 
ነው፣ Broustead and New (1986) ከተባሉ ሰዎች ጠለቅ ያለ መረጃ ማግኘት ይቻላል፡፡ (Hunsigi, 1989) 
እንደገለጸው ብዙ አይነት የግብርና ቃጫዎች ለወረቀት መስሪያ ተመራጭ ናቸው፣ ስለዚህ ምርቱን የሚይዙ/ተቀባዮች 
እነዚህን ስራዎች በድህረ-ምርት ሂደት ውስጥ ቢያካትቱ ከገቢም አንጻር ተጠቃሚ ያደርጋቸዋል፡፡ ወጣ ገባ ቅርጽ ያለው 
ከእንጨት የተሰራ ጠፍጣፋ ወረቀቶች በአራት ቀዳዳ ባለው አይነቶች ሲሲሩ—አይነት ቢ/B (1/8 ኢንች ቁመቱ, 47 
እስከ 53 ቀዳዳዎች (flutes) በአንድ ኢንች; የመሰረቱ ክብደት 26 ፓውንድ በ 1,000 ጫማ እጥፍ) ቶሎ የሚበላሹ 
ምርቶችን በመያዢያነት በሰፊው ጥቅም ላይ የሚውል ነው (Thompson in Kader, 2002)፡፡ 

ምንም ጊዜ እሽጎችን (ጥቅሎችን) በከፍተኛ የእርጥበት መጠን አካባቢ በምናስቀምጥበት/በምንይዝበት ጊዜ፣ አብዛኛው 
ጥንካሪያቸው ይጠፋል፡፡ የተጨማደዱ እሽጎች/ጥቅሎች ትንሽ ድጋፍ ወይም ምንም ከለላ ስለማይሰጡ፣ ከውስጥ ያለው 
ምርት ከአናት ያሉትን የሁሉንም ጭነት ክብደት ለመደገፍ ይገደዳል፡፡  ማሸግ/መጠቅልል ማለት የምርቱን ውስጣዊ 
እንቅስቃሴ በመግታትና ከጉዳት ነጻ በማድረግ፣ ነገር ግን የማሸጊያ/መጠቅለያ ቁሳቁሶች የአየር ማናፈሻ ቀዳዳዎቹ  
ከተዘጉ የአየር ሙቀት መጠንን ለመቆጣጠር በጣም አስቸጋሪ ያደርገዋል፡፡ የማሸጊያ/መጠቅለያ ቁሳቁሶቹ እንደ 
እርጥበት/ትነት መከላከያ በማገልገልና በእሽጉ/ጥቅል ውስጥ ከፍተኛ ንጻራዊ የአየር እርጥበት መጠንን ጠብቆ ለማቆየት 
ይረዳሉ፡፡ ከመከላከል በተጨማሪም፣ ማሸግ/መጠቅለል በስርጭትና በግብይት ጊዜ ቀልጣፋ አያያዝ እንዲኖር 
ከማስቻሉም በላይ ካለ አግባብ የሚደርስ ጉዳትን ለመቀነስ ያስችላል፡፡  

አልፎ አልፎም ተመሳሳይ መጠን መለኪያዎችን በመጠቀም ወጥ ዋጋ እንዲኖራቸው በማድረግ፣ ምርቱን በእጅ በማሸግ 
በጣም ማራኪ የሆነ እሽግ/ጥቅል መፍጠር ይቻላል፡፡ የማሸጊያ ቁሳቁሶች እንደ ዝርግ ሰሃኖች፣ ስኒዎች፣ መጠቅለያዎች፣ 
መሸፈኛዎችና መጠቅለያ ጨርቆችን መጨመር የምርቱን እንቅስቃሴ ለመግታት ይረዳል፡፡አልፎ አልፎ ቀላል የማሽን 
ማሸጊያ ዘዴዎች ማለትም እቃ ውስጥ ያለውን ክፍት ቦታ የመሙላት መንገድ ወይም ጠቅጥቆ የመሙላት መንገድ 
መጠቀም፣ የተመረጡ ምርት ወደ ሳጥን ውስጥ ሲገቡ፣ ከዚያም መንገጫገጩን ትቶ አንድ ቦታ ረግቶ ይቀመጣል፡፡ 
አብዛኞቹ የይዞታ መሙያዎች የተነደፉት/የተሰሩት ክብደትን እንደ ግምታዊ ይዞታ ለመጠቀም፣ እና የመጨረሻው 
ማስተካከያ በእጅ እንዲሰሩ ተደርገው ነው (Mitchell in Kader, 2002)፡፡ 
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ኢትይሊን የሚባለውን ንጥረ-ነገር የሚመጡ ፓኮዎቸን በኢትይሊን ንጥረ-ነግር ተጋለጭ ምርትን በያዙ 
እቃዎች/ኮንቲነሮች ውስጥ በማስቀመጥ የፍራፍሬዎችን የመበሰያ ፍጥነት፣ የአትክልቶችን አረንጓዴ አለመሆንን ወይም 
የአበባዎችን መጠውለግ ይቀንሳል፡፡   

በስስ የላሰቲክ ሽፋን በሚታሸግበት ጊዜ ምርቱን የከበበውን ከባቢ አየርን ያስተካክለዋል ( የተስተካከለ ከባቢ አየር 
ያለው ማሸጊያ ወይም በምጻረ ቃል ኤም.ኤ.ፒ./MAP). የተስተካከለ ከባቢ አየር ያለው ማሸጊያ ወይም ኤም.ኤ.ፒ.  
በአጠቃላይ የአየር እንቅስቃሴን በማገድ፣ የምርቱን ጤናማ የአተነፋፈስ ስርዓት በመፍቀድ በማሸጊያው አየር ውስጥ  
የኦክስጅን መጠንን በመቀነስና የካርቦን ዳይኦክሳይድን መጠን ይጨምራል፡፡ ተጨማሪ ትልቁ ጥቅም ስስ የላስቲክ ሽፈን 
መጠቀም የውሃ ብክነትን መቀነስ መቻሉ ነው፡፡  

ኤም.ኤ.ፒ. በማጓጓዥያ እቃ ውስጥና ለተጠቃሚ የሚውል ምርትን ለማሸግ ይውላል፡፡ የከባቢ አየር ለማሰተካከል 
በእንፋሎት/በትነት በታሸገ እሽግ ውስጥ (ለምሳሌ ያህል የአየር ማናፈሻ የሌላቸው የፖሊይኢትሊይን ከረጢት) ትንሽ 
ቦታ በመፍጠር ወዲያውኑ በማመኝጨት፣ እና ከዚያም በማሸጊያ እቃ ውስጥ የሚገኘውን ከባባ አየር በምንፈልገው የጋስ 
ቅይጥ መተካት፡፡ በአጠቃላይ ፣ የኦክስጅንን መጠን መቀነስና የካርቦን ዳይኦክሳይድን መጠን መጨመር ለብዙ ምርቶች 
ይጠቅማል (የሚመከረውን የጋስ ቅይጥ በተሻሻለ እና ክትትል በተደረገበት ከባቢ አየር ለማከማቻ እና የተለያዩ አይነት 
ምርቶችን ለማጓጓዝ የሚያሰየውን ሰንጠረዥ ተመልከት፣ ምዕራፍ 7)፡፡ ምርጥ ፖሊመሪክ (polymeric) ስስ ሽፋን 
ለእያንዳንዱ ምርት መምረጥ/የማሸጊያ መጠን ጥምረት የሚወሰነው ሽፋኑ በውስጡ ውሃ/ጋስ ማሳለፍ መቻሉና በአያያዝ 
ጊዜም የምርቱ የአተነፋፈስ ፍጥነት በሚጠበቀው ሰኣት/የአየር ውስጥ ሙቀት መጠን ሁኔታዎች ነው፡፡  የኦክስጅን፣ 
የካርቦን ዳይኦክሳይድ እና/ወይም የኢትሊይን መጣጮችን በማሸጊያዎች ወይንም በከረጢቶች/ኮንተይነሮች ውስጥ 
በመጠቀም የተፈለገውን የከባባ አየር ድብልቅ ለማሰቀጠል ይረዳል፡፡  

ሁልጊዜ መገንዘብ ያለብን ነገር የተሻሻለ ከባቢ አየር ያለው ማሸጊያ ትክክለኛ የአየር ሙቀት መጠንና ንጻራዊ የአየር 
እርጥበት መጠንን ለመቆጣጠር ተጨማሪ ነገር ነው፡፡  በጠቃሚውና በጎጂው የኦክስጅንና ካርቦንዳይኦክሳይድ መጠን 
መካከል ያለው ልዩነት ለእያንዳንዱ ምርት በጣም ትንሽ ስለሆነ፣ ስለዚህ እነዚህን ቴክኖሎጂዎች ስንጠቀም ከፍተኛ 
ጥንቃቄ መውሰድ መወሰድ አለበት፡፡   
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የአስተሻሸግ ተግባራት (Packing practices) 

የማሸጊያው ቋሚ ከዚህ በታች በምስሉ ላይ እንደሚታየው ምርቱን ለማሸግ ብዙ ቦታ የሚያስፈልገው ከሆነ አንድ 
አይነት ሆኖ ከተሰራው ከሁለተኛው ቋሚ ጋር በብሎን ማሰር ይቻላል፡፡ መከርከም የሚያስፈልገው ከሆነ፣ላላ ያለ ሰሌዳ 
መጨመር፣ ወፍራም ሆኖ የፍትለፊት ሀዲድ ቁመት በላይ መድረስ የሚችል፡፡  የፊት ለፊቱ ሀዲድ ልሙጥና ክብ መሆን 
ይኖርበታል፡፡  

 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Grierson, W. 1987. Postharvest Handling Manual: Commercialization of Alternative 
Crops Project Belize Agribusiness Co./Chemonics International Consulting Division/USAID. 
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ቀለል ያለ በማሳ ውስጥ የማሸጊያ ቦታ ከቋሚ እንጨቶችና ከላስቲክ (polyethylene) ምንጣፍ መስራት ይቻላል፡፡ 
ጣራውን በሳር ክዳን በመሸፈን ጥላ እና ቦታው ቀዝቃዛ እንዲሆን ያደርጋል፡፡ አሰራሩም በጸሃይ መውጫ አቅጣጫ ሆኖ 
ጣራውም የሚመጣውን አብዛኛውን የጸሃይ ጨረር እንዲከላከል ተደርጎ መሰራት አለበት፡፡   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Grierson, W. 1987 Postharvest Handling Manual: Commercialization of Alternative Crops Project. Belize 
Agribusiness Co./ Chemonics International Consulting Division/USAID. 
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የሙዝ እጆች፣ የሚያጣብቀውን ፈሳሽ ለማስወገድ ከታጠበና ምንአልባትም የሻጋታ ማጥፊያ መድኒቶች ከተረጨ፣ 
በተለመደው ከላዩ በላስቲክ  (polyethylene) ሽፋን በተሸፈነው የካርቶን ከረጢቶች/ኮንቴይነሮች ውስጥ በመጨመር 
ማሸግ ነው፡፡ የሚከተሉት የስእል መግለጫዎች እንደሚያሳዩት በጉዞ ላይ ያለውን ጉዳት ለመቀነስ የሚያስችል ማሸጊያ 
እቃዎቸን/ኮንቴይነርን በፍሬ የመሙላት አንዱን ዘዴ ነው፡፡ ሳጥኑን ከመዝጋታችን በፊት የላሰቲክ ሽፋን በማጣጠፍ 
ከሙዞቹ በላይ መሸፈን ተገቢ ነው፡፡   

 
(ሀ) ሰፊ፣ ዝርግ ከመካከለኛ እስከ ትንሽ እጅ በመሃልኛው  ክፍል  

 
 
(ለ) መካከለኛው- ርዝመት፣ ሰፊ እጅ ከላይ፣ ጌጡ/ጉንጉን አበባው  ከስር ያለውን ፍሬ መንካት የለበትም 

 
 
(ሐ) ከመካከለኛ እሰከ አጭር ርዝመት፣ ሰፊ እጅ፣ ጌጡ/ጉንጉን አበባው ከስር ያለውን ፍሬ መንካት የለበትም  

 
 
(መ) አንድ ትልቅ እጅ፣ ወይም ችብችብ ያሉ ረጅም ጣቶች ያላቸው  

 
ምንጭ: FAO. 1989. Prevention of Postharvest Food Losses: Fruits. Vegetables and Root Crops. A Training 
Manual. Rome: UNFAO. 157 PP. 
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ክብ ሆኖ የሚሽከረከር ጠረጴዛን የተለያዩ አይነት ሰብሎችን ለማሸግ መጠቀም ይቻላል፡፡ ምርቱን እቃ ማጓጓዢያ 
መሳሪያ ላይ ማስቀመጥ ወይንም የእቃ ማጓጓዢያ መሳሪያ የማንጠቀም ከሆነ፣ በቀላሉ ጠረጴዛው ላይ ማስቀመጥ፣ 
ከዚያም ለቃሚዎቹ ምርቱን በመምረጥና አጠጋባቸው የሚገኙ ካርቶኖችን እንዲሞሉ ማድረግ፡፡ ከዚህ በታች በምስሉ 
ላይ እንደሚታየው፣ ከአቅራቢው ቀበቶ በታች ማስገጃ ቀበቶ ሰለተጨመረለት፣ የተበላሹ ምርቶቸን በቀላሉ ለማሰወገድ 
ያስችለዋል፡፡.  

እያንዳንዱ አሻጊ በተናጥል የራሱን ስራ ይሰራል፣ እንደአስፈላጊነቱ ያስጌጣል፣ እና አመቺ በሆነበት ጊዜ የካርቶኖቹን 
ክብደት ያረጋግጣል፡፡  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: National Institute of Agricultural Engineering. 1979. Preparing vegetables for supermarkets. Field 
Vegetable Department, Silsoe, Bedford: NIAE 
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የማሸጊያ እቃዎች/ኮንቲነሮች 

ከረጢቶች ርካሽና በቀላሉ ስለሚገኙ፣ አልፎ አልፎ ምርትን ለማሸጊያ/መያዢያ ያገለገላሉ፡፡ የሚከተለው ሠንጠረዥ 
ከረጢቶችን ለመስራት የሚያገለግሉትን የተለያዩ ዓይነት ቁሳቁሶች ጸባይ/ባህሪያት በተመለከተ የተወሰነ መረጃዎችን 
ይሰጣል፡፡  አንዱም አይነት የሚገኙት ከረጢቶች ትኩስ ምርትን ለመጠበቅ ጥሩ አይደሉም፣ እና በተቻለ መጠን ሁሉ 
ጥቅም ላይ እንዳይውሉ ማስወገድ ተገቢ ነው፡፡ 

የከረጢቶች ባህሪያት/መለያዎች እንደ ማሸጊያ እቃዎች  

የከረጢቱ 
ዓይነቶች  

መቀደድ እና 
መነጨት  

መፋጨት/
መጋጨት 

 

መከላከል….. ከ  ለብክለት ተጋላጭነት አስተያየት 

እርጥበትን ወደ 
ውስጥ ከማስገባት  

በነፍሳት 
ከመወረር  

ቃጫ  ጥሩ ጥሩ  ምንም  ምንም ደካማ፣  በከረጠቱ ገመድ 
ብክለትን ያመጣል 

ይበሰብሳል 
ለነፍሳት መራቢያ. 

ሽታን ጠብቆ ይይዛል.  

ጥጥ  ደህና  ደህና  ምንም ምንም 

 

ደህና  እንደገና ጥቅም ላይ 
መዋል ዋጋው ከፍተኛ 

ነው  

የተፈተሉ 
ላስቲኮች  

ደህን-ጥሩ  ጥሩ  ምንም የተወሰነ ይከላከላል    
(ተጠጋግቶ 
ከተፈተለ) 

ደህና  በከፍተኛ ጨረር ክፉኛ 
ይጎዳል፣ . 

ለመስፋት/መጠገን 
አስቸጋሪ ነው  

ወረቀት  ደካማ  ደህና-ደካማ  ጥሩ - WFP ባለ ሁለት 
ግድግዳ ያለው ከረጢት 
ላስቲክ ሽፋን አለው.  

የተወሰነ ይከላከላል፣    
ከታከመ ይሻላል.  

ጥሩ ዘላቂ የሆነ ጥራት. 
ለማተሚያ ጥሩ ነው  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Walker, D.J. (Ed) 1992. World Food Programme Food Storage Manual. Chatham, UK: Natural Resources 
Institute 
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ማሸግና የማሸጊያ እቃዎች 

 

ከዚህ በታች ያለው ሠንጠረዥ የተወሰኑ ምሳሌዎችን በማሽን አማካኝነት በማሸጊያ አቃዎች ላይ የሚደርሰውን የጉዳት 
ዓይነትና ውጤቱን በተመለከተ ይገልጻል፡፡.  

የጉዳቱ ዓይነት  ማሸጊያ 
እቃዎች/ኮኒተይነሮች 

ውጤተ ዋናው ተጽእኖ 
የሚያመጡት 

በመውደቅ የሚደርሰው 
የመጋጨት/መፈጨት ጉዳት  

ከረጢቶች - ፈትል እና 
ወረቀት  

መገጣጠሚያዎቹ መሰንጠቅ እና እቃው እንዲያንጠባጥብና 
እንዲያፈስ ምክኒያት መሆን፡፡ 

የማሸጊያው ወይንም 
የመገጣጠሚው ኀይል 

ከጠፍጣፋ የእንጨት 
(ካኪ ወረቀት) የተሰሩ 
ሳጥኖች (Fiberboard 
boxes) 

መገጣጠሚያዎቹ መሰንጠቅ፣ ክዳኑ መከፈትና በውስጡ 
የያዘውን ይዘት ጥቅም እንዲያጣ ማድረግ፡፡ ቅርጹን 
በማጣመም የመደራረብ ችሎታውን መቀነስ 

የመፍሰስ ኀይል 

ቀዳዳውን የመድፈን  

የእንጨት እቃ 
መያዥያ ትልቅ ሳጥን  

መገጣጠሚያዎቹ መሰባበር፣ በውስጡ የያዘውን ይዘት 
ጥቅም እንዲያጣ ማድረግ፡፡ 

ማጣበቂያዎች 
የእንጨቱ ጥንካሬ/ኀይል 

የምግብ ማሸጊያ 
ጣሳዎችና በርሚሎች  

መሰርጎድ፣ የውጨናው ጠርዝ መጎዳት፣ መገጣጠሚያዎቹ  
እና ግጣሞቹ መሰንጠቅ በውስጡ የያዘውን ይዘት ለማጣቱ  
እና ለመበላሸቱ ምክኒያት መሆን፡፡   

 

 

የላስቲክ ጠርሙሶች  መሰንጠቅ/መሰባበር በውስጡ የያዘውን ይዘት ለማጣቱ 
ምክኒያት መሆን፡፡  

 

የቀሳቁሱ ደረጃዎች 
የግድግዳው ውፍረት 

የመታመቅ/መጨመቅ ጉዳት 
በከፍተኛ መደራረብ የተነሳ  

ከጠፍጣፋ የእንጨት 
(ካኪ ወረቀት) የተሰሩ 
ሳጥኖች (Fiberboard 
boxes) 

የቅርጽ መጣመም፣ መገጣጠሚያው መሰንጠቅ/መተርተር/ 
በውስጡ የያዘውን ይዘት ለማጣት ምክኒያት መሆን እና 
ካርቶኖች፣ ብልጭልጭ መጠቅለያ ወረቀቶች እና ቦርሳዎች 
የውስጠናው ክፍል መሰንጠቅ፡፡ 

የሳጥኑ የመጨመቅ/ 
የመታመቅ ኀይል  

የላስቲክ ጠርሙሶች መጨማደድ፣ መሰርጎድ እና አንዳንዴም መሰንጠቅ፣ 
በውስጡ የያዘውን ነገር ለማጣጥ ምክኒያት መሆን፡፡  

 

ንድፉ/አሰራሩ፣ ቁሳቁስ፣ 
የግድግዳው ውፍረት  

መንገጫገጭ ወጣገባ ቅርጽ ያለው 
ከቃጫ የተሰራ ትልቅ 
የእንጨት ሳጥን 
(Corrugated 
fiberboard cases)  

መታመቅና ፍቲጊያን ለመከላከል የተጠቀለለበት ወረቀት 
ጥራት ማነስ፡፡ 

በውስጡ የያዘው ነገር ለግጭት ጉዳት መጋለጥ፡፡  

 

የሳጥኑ የመጨመቅ/ 
የመታመቅ ኀይል 

በሹል ነገር የመያዝ፣  መቀደድ, 
በሹል ነገር ጉዳት መድረስ  

ከረጢቶች - ፈትል እና 
ወረቀት 

በውስጡ የያዘውን አምቆ የመያዝ አቅም ማጣት - 
መፍሰስ(በወረቀት ከረጦቶች ላይ በጣም የከፋ ነው)  

 

የመቀደድ ኀይል  

ቆርኮሮዎች/ታኒካዎች  መበሳት፣ በውስጡ ያለውን ይዘት ማጣት/ማፍሰስ፡፡  

 

የብረቱ ውፍረት  

 
 
ምንጭ: Walker, D.J. (Ed.) 1992. World Food Programme Food Storage Manual. Chatham, UK: Natural Resources 
Institute 
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ከዚህ በታች ያሉት ምስሎች  በአብዛኛው ጊዜ የምንገለገልባቸው ከጠፍጣፋ የእንጨት የሚሰሩ የተለያዩ ዓይነት የእቃ 
መያዥያዎች/ኮንቴይነሮች ናቸው፡፡ የመጨረሻው ወርድና ስፋት እንደተጠቃሚው ፍላጎትና ምቾት መቀያየር የሚቻል 
ሲሆን፣ እና ሁሉም የእቃ መያዥዎች/ኮንቴይነሮች በቂ የአየር ማውጫ ቀዳዳዎች ሊኖራቸው ይገባል፡፡ ካርቶኖቹን 
በማሸጊያ ቤት ውስጥ በምንሰራተቸው ጊዜ እንደምርጫችን በኮላ፣ በወረቀት ማያያዥያ ፕላስተር ወይንም በሽቦ ማያያዝ 
ይቻላል፡፡ 

ከአንድ ወጥ ገጽ የተሰራ ሳጥን:  

 

ከሁለት ገጾች የተሰራና ክዳን ያለው ሳጥን:  

 

 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: McGregor, B. 1987. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of Transportation, 
Agricultural Handbook Number 668. 
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ከዚህ በታች ያሉት ምስሎች  በአብዛኛው ጊዜ የምንገለገልባቸው ከጠፍጣፋ የእንጨት የሚሰሩ የተለያዩ ዓይነት የእቃ 
መያዥያዎች/ኮንቴይነሮች ናቸው፡፡ የመጨረሻው ወርድና ስፋት እንደተጠቃሚው ፍላጎትና ምቾት መቀያየር የሚቻል 
ሲሆን፣ እና ሁሉም የእቃ መያዥዎች/ኮንቴይነሮች በቂ የአየር ማውጫ ቀዳዳዎች ሊኖራቸው ይገባል፡፡ 

ብሊስ (Bliss)-  ሞድ ሳጥን:  

 
ሙሉ አርቆ የሚያሳይ መሳሪያ (Full telescoping) ሞድ ሳጥን:  

 

 

 

 
 
 
 
ምንጭ: McGregor, B. 1987. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of Transportation, 
Agricultural Handbook Number 668. 
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ከዚህ በታች ያሉት ምስሎች  በአብዛኛው ጊዜ የምንገለገልባቸው ከጠፍጣፋ የእንጨት የሚሰሩ የተለያዩ ዓይነት የእቃ 
መያዥያዎች/ኮንቴይነሮች ናቸው፡፡ የመጨረሻው ወርድና ስፋት እንደተጠቃሚው ፍላጎትና ምቾት መቀያየር የሚቻል 
ሲሆን፣ እና ሁሉም የእቃ መያዥዎች/ኮንቴይነሮች በቂ የአየር ማውጫ ቀዳዳዎች ሊኖራቸው ይገባል፡፡ 

ባለ አንድ ገጽ አርቆ የሚያሳይ መሳሪያ (Full telescoping) ሞድ ሳጥን:  

 

 

ባለ አንድ ገጽ እጥፋትና ክዳን ያለው ሳጥን:  

 
 
 
 
 
ምንጭ: McGregor, B. 1987: Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of Transportation, 
Agricultural Handbook Number 668. 
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ከዚህ በታች ያሉት ምስሎች  በአብዛኛው ጊዜ የምንገለገልባቸው ከጠፍጣፋ የእንጨት የሚሰሩ የተለያዩ ዓይነት የእቃ 
መያዥያዎች/ኮንቴይነሮች ናቸው፡፡ የመጨረሻው ወርድና ስፋት እንደተጠቃሚው ፍላጎትና ምቾት መቀያየር የሚቻል 
ሲሆን፣ እና ሁሉም የእቃ መያዥዎች/ኮንቴይነሮች በቂ የአየር ማውጫ ቀዳዳዎች ሊኖራቸው ይገባል፡፡ 

በራሱ-የሚቆልፍ ዝርግ ትሪ:  

 

የሚቆላለፍ ሳጥጥ:  

 
 
 
 
 
 
ምንጭ: McGregor, B. 1987. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of Transportation, 
Agricultural Handbook Number 668. 
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ከዚህ በታች የተሰጠውን አጠቃላይ ስዕላዊ መግለጫዎችን በመጠቀም፣ ምርት መያዚያዎች/ኮንቴይነሮች ከእንጨትና ሽቦ 
መስራት ይቻላል፡፡ የተለየ የክዳኑ መዝጊያ መሳሪያ በመጠቀም የሽቦ ቀለበቱን በሳጥኑ ክዳን ላይ በማጠፍ አሻጊዎቹ 
በቀላሉ እንዲሰሩት ማሳየት ነው፡፡ በሽቦ የተጠቀለለ ሳትኖችን ለብዙ ዓይነት ምርቶች እንደ ሐብሐብ፣ ባቄላዎች፣ 
ጀበርደን፣ አደንጓሬ፣ ቃሪያዎች፣ ስኳሽ እና ኮምጣጤ/አሲድነት ላላቸው ፍራፍሬዎች ያገለግላል፡፡ የማሸጊያ ምርምር 
ቤተሙከራ (41 Pine Street, Rockaway, New Jersey 07866) በአቅራቢያችሁ የሚገኙትን የአቅራቢ ድርጅቶች 
ሊሰጣችሁ ይችላል፡፡  
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እነዚህ ቀለል ያሉ የእንጨት ሳጥን ክፍሎች ስዕላዊ መግለጫዎች ናቸው፡፡ 

ጫፎች:  

 

የአካሉ ፎርም:  

 
ምንጭ Peleg, K. 1985. Produce Handling Packaging and Distribution. Westport, Conn.: AVI publishing Co., Inc. 
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ከእንጨት የሚሰራ ትልቅ ሳጥን ዋንኛ የገበታ ወይኖችን ማሸጊያ እቃ/ኮንቴይነር ነው፡፡ እቃው/ኮንቴይነሩ በጣም 
ጠንካራና በከፍተኛ የአየር እርጥበት ውስጥ ሆኖ ለረጅም ጊዜ የክምሩን ጥንካሬ የሚያስጠብቅ ነው፡፡ የማይታጠፉ 
ጠንካራ የፕላስቲክ እቃ መያዢያዎች/ኮንቴይነሮች ጭምር በሰፊው ጥቅም ላይ ይውላ፡፡  

አልፎ አልፎ፣ ክዳኑ በሚስማር ተመቶ ከመዘጋቱ በፊት በወይኖቹ ላይ የወረቀት ሽፋኖችን አጣጥፎ ማድረግ፡፡ ሽፋኑም 
ምርቱን ከአቧራና ወደ ፈሳሽነት የሚቀየረውን የትነት ውሃ ወደ ውስጥ እንዳይገባ ይከላከላል፡፡ የወይኑን ፍትጊያን 
ለመከላከል የሚጨመረው ጨርቅ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ (sulfur dioxide) ካለውና ከወይኑ ጋር አብሮ ከታሸገ በላሰቲክ 
ሽፋን ውስጥ ሻጋታን ለመከላከል እንደማከሚያ ያገለግላል፡፡ አብዛኛው ምርቶች ከገበታ ወይኖች በስተቀር በሰልፈር 
ዳይኦክሳይድ (sulfur dioxide) ሲታከሙ ይጎዳሉ (ይገረጣሉ)፡፡  

 

የማይተጣጠፍ ጠንካራ ፕላስቲክ ወይንም ከእንጨት የተሰራ እቃ መያዢያዎች/ኮንቴይነሮች በስፋት ሶሪትን 
(asparagus) ለመያዢያነት ጭምር ይውላሉ፡፡ የተዘጋጀ ስፒርስ (spears) በማሸጊያ እቃዎች ውስጥ ወደ ላይ ቀጥ 
አድርጎ ማሸግ  በጣም ብዙ ማናፈሻ እንዲኖረው ያደርጋል፡፡  
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ለሃገር ውስጥ ግብይት፣ የፕላስቲክ ሳጥኖች ለምርቱ አመርቂ ጥበቃና በአያያዝ፣ በማቀዝቀዝ፣ በማጓጓዝ እና በክምችት 
ጊዜ በቂ የሆነ ማናፈሻ እንዲኖረው ያደርጋሉ፡፡ አንዳንድ የፕላስቲክ ሳጥኖች ባዶ በሚሆኑበት ጊዜ የሚተጣጠፉና አንዱ 
በአንዱ ላይ የሚደራረቡ ስለሆነ ለአያያዝ አመቺ ናቸው፡፡  ሳጥኖቹም በመደበኛ ሁኔታ ክሎሪን በተጨመረበት ውሃና 
በማንጽያ ማጽዳት ከአንዱ ጭነት ወደ ሚቀጥለው ጭነት ሸጋታ የመሰራጨት እድሉን ይቀንሳል፡፡  
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የተቆረጡ አበቦችን መያዢያ እቃዎች/ኮንቴይነሮች አልፎ አልፎ ረጅምና ጠበብ ያሉ፣ ሙሉ አርቆ የሚያሳይ መሳሪያ 
(ተሌስኮፕ) ሞድ ሆነው፣ አየርን በግፊት ሃይል በመጠቀም ለማቀዝቀዝ እንዲያመች በሁለቱም ጫፎች በኩል የአየር 
ማውጫ ቀዳዳዎች ያላቸው ናቸው፡፡ ከአጠቃላይ ከሳጥኑ ገጽ ስፋት ጠቅላላ የአየር ማውጫ ቀዳዳ ስፋት 5 ፐርሰንት 
መሆን ይኖርበታል፡፡ ሳጥኖቹ ለተወሰነ ጊዜ በመጓጓዝ ወይንም በክምችት የአየር ሙቀቱን መቆጣጠር በማይቻልበት 
አካባቢ የሚዘገዩ ከሆነ፣ የሚዘጋ ክዳን መኖሩ ቀዝቃዛውን አየር ጠብቆ ለማቆየት ይረዳል፡፡   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Rij, R. et al. 1979. Handling, precooling and temperature management of cut flower crops for truck 
transportation. USDA Science and Education Administration, AAT-W-5, 26 pp (Issued jointly as University of 
California Division of Agricultural Sciences  Leaflet 21058). 
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ቀለል ያለ የእንጨት ዝርግ ትሪ ከማእዘናቱ በኩል ወደ ላይ ከፍ ያለ ሆኖ አንዱ በአንዱ ላይ የሚደራረብና በቀላሉ 
ለሚበላሹ/ለሚጨፈለቁ ምርቶች እንደ በሰለ ቲማቲሞች ብዙ አየር እንዲሸራሸር የሚፈቅድ ነው፡፡  

 
ምንጭ: FAO. 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses: A Training Manual. Rome: UNFAO. 120pp 

 

 

እቃ መያዥያ/ኮንቴይነር መምረጥ 

አንዳንዴ ምርት መያዢያ እቃ/ኮንቴይነር መምረጥ የተወሳሰበ ውሳኔ የሚሆንበት ጊዜ አለ፡፡ ከዋጋ፣ ረጅም ግልጋሎት 
ከመስጠት፣ በተደጋጋሚ ጥቅም ላይ ከመዋል እና ከለላ ከመስጠት አንጻር ያሉን ነገሮች ለመገንዘብ ሁልጊዜ ከግብይት 
ውጭ መሆን ያሰፈልጋል፡፡ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የማሸጊያ አይነቶችን እቃ ማሸጊያ/መያዢያ በምንመርጥበት ጊዜ 
ከዚህ በታች ያለውን ዝርዝር ምክኒያቶችን ከግምት ውሰጥ ማስገባት ጠቃሚ ነው፡፡  የዚህን ሠንጠረዥ ብዙ ብዜቶች 
እንደአስፈላጊነቱ በመጠቀም ያሉትን የማሸጊያ እቃ አማራጮችን ሁሉ ማወዳደር ትችላላችሁ፡፡  

እያንዳንዱን የማሸጊያ አይነቶች በመዘርዘር፣ ከዚያም ሠንጠረዡን በመሙላት የትኛው ማሸጊያ ጥሩ ባህሪያት እንዳለው 
ማየትና ለታቀደው ገበያ ምርጡን መምረጥ፡፡ 

1) ለተለያዩ ዓይነት ማሸጊያዎች የባህሪያቸውን ደረጃዎች መስጠት፡፡ 
   +2  =እጅግ በጣም ጥሩ 
   +1   = ጥሩ 
    o  = ደሀና 
   -1   = የማይመች/የማይሆን 
   -2  = እጅግ በጣም የማይመች/የማይሆን 
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2) ለእያንዳንዱ ባህሪያት ከ 0 እስከ 100 ውጤት መስጠት፡፡ ለእያንዳንዱ ማሸጊያ አጠቃላይ ለሁሉም 24  ባህሪያት 
እሰከ 100 መደመር ይኖርበታል፡፡ 
  
 
 ማሸጊያ #1 

ደረጃዎች 
 

ማሸጊያ #1 
ውጤቶች 

ማባዛት 
ደረጃዎችን 
x ውጤተች 

ማሸጊያ #2 
ደረጃዎች 

ማሸጊያ #2 
ውጤቶች 

ማባዛት  
ደረጃ x 
ውጤት 

የማሸጊዎች ዝርዝር 
 
 
 
 

 
 
 

     

የሚይዙት       
1. አመቺ የመያዝ አቅም ለተለያዩ 
ምርቶች  

      

2. በአንድ ሰው በቀላሉ የሚያዙ       
3.  ደረጃውን የጠበቀ አሰራር፣ 
መለኪያዎቸን የሚያማላ እና የገበያ 
ፍላጎት  

      

4. ለጭነት፣ክምችትናለማጓጓዝ 
የሚያመች  
 

      

PROTECTING/መከላከል       
5. ሲደራረብ የሚረጋ 
 

      

6. ወጥ የሆነ ወርድና ስፋት ያለው 
በሚደራረብ ጊዜ የሚፈጠረውን 
ግፊት የሚቋቋም 

      

7. ጥሩ ማናፈሻ ያለው 
 

      

8. በአያያዝ፣ በማጓጓዝ እና በግብይት 
ጊዜ ጉዳት እንዳይደርስ ከለላ 
የሚሰጥ (የሚከላከል) 

      

9. ልሙጥ ገጽ ያለው እቃ፣ ሹል 
ጠርዞች የሌሉት 

      

10. ሽፋኖች ያሉት 

 
      

11. ለማጽዳት አመቺ የሆነ 

 
      

12. ሌባ የማይደፍረው /በክዳን 
የሚሸፈን  

      

(መረጃ መለዋወጥ ) 
COMMUNICATING 

      

13. ምልክት ለመለጠፍ አመቺ የሆነ        
14.  ለማስተዋወቅ/ መለያው ስምን 
በሳጥኑ ላይ  

      

ግብይት/ገበያ       
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 ማሸጊያ #1 
ደረጃዎች 
 

ማሸጊያ #1 
ውጤቶች 

ማባዛት 
ደረጃዎችን 
x ውጤተች 

ማሸጊያ #2 
ደረጃዎች 

ማሸጊያ #2 
ውጤቶች 

ማባዛት  
ደረጃ x 
ውጤት 

15. የሚቀርብ/የሚወክል 

 
      

16.  ለጉምሩክ ቁጥጥር  ተቀባይነት 
ያለው 

      

ከእያንዳንዱ የተውጣጣ ዋጋ       
17. ትክክለኛው የገዢ ዋጋ 

 
      

18. ዘላቂነት/ደካማነት 

 
      

19. መጠገን የሚችል 

 
      

20. ወጥ የሆነ የአቅራቢ ዋስትና       
21. ባዶ በሚሆንበት ጊዜ አነስተኛ 
የመጓጓዣው ቦታ  

      

22. በአካባቢው ሊመረት የሚችል       
23. በትንሽ መኪና ወይም በእ ጋሪ 
ሊጓጓዝ/ ሊነሳ የሚችል 

      

24. የሳጥኖቹ ብክነት 

 
      

ጠቅላላ ነጥቦች 
 

    

 

3) ለእያንዳንዱ ማሸጊያ የእያንዳንዱን የባህሪውን ደረጃ በውጤቱ ማባዛትና አዲሱን ውጤት መመዝገብ፡፡    

 

4) ለእያንዳንዱ ማሸጊያ አይነቶች እሰከ ጠቅላላ ነጠቦቹ ድረስ መደመር፡፡ ከፍተኛ ውጤት ያገኘው ማሸጊያ ከአንተ 
ምርጫ ጋር ይሄዳል?  ከፍተኛ ነጥብ ባስመዘገቡት በሁለቱ ማሸጊያዎች መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? አንደኛው 
በዋጋ ዝቅተኛ ከሆነ እሱ ምንለባትም የአንተ ምርጡ ምርጫ ሊሆን ይችላል፡፡ 

 

ምንጭ Schuur, C.C.M. 1988. Packaging for fruits, vegetables and root crops.  Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, Bridgetown, Barbados 
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የማሸጊያ ተግባራት  

በካርቶን ውስጥ ጠፍጣፋ ወፍራም ወረቀቱን መከፋፈያ በመጨመር የመደራረብ ጥንካሬውን ይጨምራል፡፡  
መከፋፋያዎቹን  ከፍተኛ ክብደት ላለቸው ምርቶች እንደ ሐብሐቦች ላሉት መጠቀም የተለመደ ነው፡፡ መከፋፈያዎቹ 
በመጓጓዝና በአያያዝ ጊዜ ሐብሐቦቹ እርስ በእርሳቸው እንዳጋጩም ጭምር ይከላከላል፡፡ የእንጨት ሳጋዎች፣ ወይንም 
የተጣጠፉ ወፍራም ወረቀቶችን በሶሰት መኣዞኖች ውስጥ መጨመር እና በአራቱም መኣዘናት ማስቀመጥ ካርቶኑ 
ጥንካሬን በሚፈልግበት ጊዜ በጣም ጠቃሚ ነው፡፡  

የወፍራም ወረቀት መከፋፈያ:  

 
ምንጭ: McGregor, B. 1987. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of Transportation, 
Agricultural Handbook Number 668. 

ባለሶሰት መኣዘን ጠርዝ ደጋፊዎች፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀለል ያለ ጠርዝ ደጋፊዎች ከእንጨት ግንድ ወይም 
ከተጣጠፉ ወፍራም ውቀቶች መስራት ይቻላል፡፡ 

የካርቶን ጠርዞችን ለመስራት የምንጠቀምበት ወፍራም 
ወረቀቶች ጠርዙን ለማጠናከርና በሚደራረብ ጊዜ 
ጥንካሬን ለመጨመር ወደ ውስጥ የሚተጣጠፉ መሆን 
አለባቸው፡፡  
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በአካባቢው የሚሰሩ እቃ መያዢያዎች/ኮንቴይነሮች ሹል ጠርዞች ካሏቸው ወይም የውስጠኛው ገጽ ሻካራ ከሆነ፣ 
በአያያዝ ጊዜ ምርቱን ከጉዳት/ብልሽት ለመከላከል የሚያገለግል፣ ቀለል ያለ፣ ርካሽ የሆነ የውስጥ ገጽ ከወፍራም ወረቀት 
መስራት ይቻላል፡፡  

የወፍራም ወረቀት  ሽፋን ከየዘንባባ ዝንጣፊ ለተሰራ ሳጥን:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Blond, R.D. 1984. The Agricultural Development Systems Project in Egypt (1979-83), USAID/Ministry of 
Agriculture, Egypt/University of California, Davis. 
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አትክልትና ፍራፍሬዎችን በብዛት ለማሸግ ትልቅ ከረጢቶችን ወይም ቅርጫቶችን የግዴታ መጠቀም ካለብን፣ ቀላል አየር 
ማናፈሻ በመጠቀም ምርቱ በሚተንፍስበት ሳኣት የሚፈጠረውን ሙቀት ለመቀነስ ይረዳል፡፡ ከታች በምስሉ ላይ 
እንደሚታየው፣ የተገመደ የቀርከሃ ቱቦ (አንድ ሜትር የሚሆን ርዝመት ያለው) ትልቅ ከረጢት ሙሉ የቃሪያ 
ሚጥሚጣዎችን በመጨመር አየር ለማናፈሻ ያገለግላል፡፡ እቃ መያዢያውን/ኮንቴይነሩን በምርቱ ከመሙላታቸን በፊት 
አየር ማናፈሻ ቱቦውን እቃ መያዢያው/ኮንቴይነር ውስጥ ማስቀመጥ ይገባል፡፡  

 

የተገመደ የቀርከሃ ቱቦ በአያያዝ ጊዜ አየር ከከረጢቱ ወይም 
ከቅርጫቱ መሃል እንዲደርስ ያደርጋል፡፡  
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ስስ ወረቀት ወይም የፕላስቲክ እጅጌ የተቆረጡ አበቦችን በአያያዝና በማጓጓዝ ጊዜ ከሚደርስ ጉዳት ለመከላከል በጣም 
ጠቃሚ ቁሳቁሶች ናቸው፡፡ ከታች በምስሉ ላይ እንደሚታየው፣ አሻጊው አበባዎቹን የአየር ማናፈሻ ቀዳዳዎች ባሉት 
ወፍራም የወረቀት ካርቶን ውስጥ ከማሸጉ በፊት እጅጌውን ውስጥ እቅፍ አበባዎችን ጨምሮ ወደ ላይ ይስባል፡፡ 
እጅጌው ከለላ ለመስጠትና በሳጥኑ ውስጥ እቅፍ አበባዎችን ለይቶ ለማስቀመጥ ይረዳል፡፡   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Reid, M.S. 2002. In: Kader, A.A. (Ed.) Postharvest Technology of Horticultural Crops. University of 
California, Division of Agriculture and Natural Resources, Publication 3311. 
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ምልክት  መለጠፈ 

እሽጎች ላይ ምልክት/መረጃ መለጠፍ ተጠቃሚዎችን/የሚይዙትን ምርቱ በድህረ-ምርት ሂደት ውስጥ ሲያልፍ ያለውን   
ጉዞ እንዲከታተሉት በመርዳት፣ እና ጅምላ አከፋፋዮችና ቸርቻሪዎች ትክክለኛውን ዘዴ ተግባራዊ እንዲያደርጉ ያግዛል፡፡ 
ምልክቶች/መረጃዎች ቀድመው በወፍራም ወረቀት ሳጥኖች ላይ ሊታተሙ፣ ሊጣበቁ፣ ሊለጠፉ ወይም በእቃ 
መያዢያዎች/ኮንቴይነሮች ላይ ሊቀረጹ ይችላሉ፡፡ እሽጎች ላይ መለያ ምልክት መለጠፍ የምርቱን አምራች፣ አሻጊ 
እና/ወይም አጓጓዦችን ለማስተዋወቅ ያግዛል፡፡  የተወሰኑ አጓጓዦች ስለ ክምችት ዘዴዎች እና ለተመጋቢው የምግቡ 
አዘገጃጀት መመሪያዎችን በጥልቀት የያዙ የማስተዋቂያ ትንሽ ፅሁፍ ጭምር ያድላሉ፡፡  

የማጓጓዥያ ምልክቶች የሚከተሉትን የተወሰኑትን ወይም ሁሉንም መረጃዎች ሊይዙ ይችላሉ:  

• የምርቱን የታወቀ/የተለመደ ስም 
• የተጣራ ክብደት፣  ቁጥር እና/ወይም ይዘት 
• የመለያው ስም 
• የአሻጊው ወይም የአጓጓዡ ስምና አድራሻ 
• መነሻው/ምንጩ አገር ወይም ክልል  
• መጠኑ እና ደረጃው. 
• የሚመከረው የክምችት የአየር ሙቀት መጠን 
• የተለየ የአያያዝ መመሪያዎች 
• የተፈቀዱ የሠሞች እና/ወይም የፀረ ተባይ መድሃኒቶች ሥሞች በምርት ሂደት ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉ 

በምግብና መድኋኒት ደህንነት ቁጥጥር ( Food and Drug Adminstaration በምጻረ ቃል FDA )ህጎች መሰረት 
በመጠቀሚያ እሽጎች ላይ ምልክት/መረጃ መለጠፍ ግዴታ ነው፡፡ ምልክቶቹ/መረጃዎች የምርቱን ስም፣ የተጣራ ክብደት፣ 
እና የአምራቹን፣ የአሻጊውንና የአካፋፋዩን ስምና አድራሻ መያዝ አለበት፡፡  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: McGregor, B. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of Transportation, 
Agricultural Handbook Number 668. 
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ኮንቴይነሮችን ገጣጥሞ መጫን (Modularization of containers) 

በአንድ ጊዜ ብዙ አይነት የተለያዩ መጠን ያላቸው ካርቶኖች በሚታሸጉበት ጊዜ፣ ደረጃውን የጠበቁ መጠኖች ባላቸው 
ሳጥኖች መጠቀም የወደፊቱን አያያዝ በከፍተኛ ሁኔታ ያቀለዋል፡፡ አንድ ዓይነት ያልሆኑ ሳጥኖችን በምንይዝበት ጊዜ፣ 
የተደራረቡት ላይረጉ ስለሚችሉ ወይም ክብደት ያላቸው ካርቶኖች ቀላሎቹን ይጨፈልቋቸዋል፡፡ ያልተረጋጋ ጭነት 
በመጓጓዝ ጊዜ የመውደቅ እድል ሲኖረው ወይም በክምቸት ጊዜም ይደረመሳል፡፡  

ከዚህ በታች የሚታዩት ጥሩ ተብለው የሚመከሩት የእቃ መያዢያ/ኮንቴይነር መጠኖች ናቸው፡፡ እነዚህ እቃ 
መያዢያዎች/ኮንቴይነሮች በዩኤስዲኤ (USDA) በሚደገፈው የኤም.ዩ.ኤም. (MUM) ሞጁላራይዜሽን፣ ዩኒታይዜሽን እና 
ሜትሪኬሽን(Modularization, Unitization and Metrication) ፕሮግራም አካል ነው፡፡ በተለያዩ አይነት ሞደሌች 
ሁሉም መደራረብ የሚችሉ፣ በመጠናቸው መሰረት፣ 1000 x 1200 ሚሊ ሜትር (40 x 48 ኢንችስ) በሆነ ነጠላ ሳጥን 
የተረጋጋ ጭነት እስካሁን መፍጠር ይችላሉ፡፡.  

ኤምዩኤም (MUM) ኮንቴይነሮች ለአበባ፣አትክልትና ፍራፍሬ ሰብሎች:  

 ውጫዊው ወርድና ስፋት ቁጥር በእያንዳንዱ ሽፋን በጥቅም ላይ የዋለ የሳጥኑ ገጽ ስፋት  

ሚሊ ሜትር ኢንች  መቶኛ/ድርሻ 

600 x 500 (23.62 x 19.69) 4 100 

500 x 400 (19.68 x 15.75) 6 100 

600 x 400 (23.62 x 15.75) 5 100 

500 x 333 (19.68 x 13.11) 7 97 

600 x 333 (23.62 x 13.11) 6 99 

500 x 300 (19.68 x 11.81) 8 100 

475 x 250 (18.70 x 9.84) 10 99 

400 x 300 (15.75 x 11.81) 10 100 

433 x 333 (17.01 x 13.11) 8 96 

400 x 250 (15.74 x 9.84) 12 100 

ሳጥን መሸኪሚያ መድረክ ጭነት የኤምዩኤም ኮንቴይነሮች ምሳሌ:  

 
 
ምንጭ: Ashby, B.H. et al. 1987. Protecting Perishable Foods During Transport by Truck. Washington, D.C.: 
USDA, Office of Transportation, Agricultural Handbook No. 669. 
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ከዚህ በታች የሚከተሉት ምስሎች እንደሚያሳዩት በጣም ታዋቂ የሆነውን የኤምዩኤም ኮንቴይነሮች ደረጃ ያለው  ሳጥን 
መሸኪሚያ መድረክ (1000 x 1200 ሚሊ ሜትር or 40 x 48 ኢንችስ) አደረጃጀት ነው፡፡. የኤምዩኤም ኮንቴይነሮችን 
በመጠቀም በመጓጓዢያ እና በክምችት ጊዜ ቦታን መቆጠብ ያስችላል፣ ምክኒያቱም የሳጥን መሸኪሚያው መድረክ 
አጠቃቀም ወደ 100 ፐርሰንት ስለሚጠጋ፡፡  

ውጫዊው ወርድና 
ስፋት: 

600 x 500 ሚሊ 
ሜትር  

(23.62 x 19.69") 
የመድረክ 

አጠቃቀም፡ 100 
ፐርሰንት 

 

ውጫዊው ወርድና 
ስፋት:: 

500 x 400 mm 
(19.68 x 15.75") 

የመድረክ 
አጠቃቀም፡ 100 

ፐርሰንት 

 

ውጫዊው ወርድና 
ስፋት:: 

600 x 400 ሚሊ 
ሜትር 

(23.62 x 15.75") 
የመድረክ 

አጠቃቀም፡ 100 
ፐርሰንት 

 

ውጫዊው ወርድና 
ስፋት: 

500 x 333 ሚሊ 
ሜትር 

(19.68 x 13.11") 
የመድረክ 

አጠቃቀም፡ 97 
ፐርሰንት 

 

ውጫዊው ወርድና 
ስፋት: 

600 x 333 ሚሊ 
ሜትር 

(23.62 x 13.11") 
የመድረክ 

አጠቃቀም፡ 
99ፐርሰንት 

 

ውጫዊው ወርድና 
ስፋት: 

500 x 300 ሚሊ 
ሜትር 

(19.68 x 11.81") 
የመድረክ 

አጠቃቀም፡ 100 
ፐርሰንት 

 

ውጫዊው ወርድና 
ስፋት: 

475 x 250 ሚሊ 
ሜትር 

(18.62 x 9.84") 
የመድረክ 

አጠቃቀም፡ 99 
ፐርሰንት 

 

ውጫዊው ወርድና 
ስፋት: 

400 x 300 ሚሊ 
ሜትር 

(15.75 x 11.81") 
የመድረክ 

አጠቃቀም፡ 100 
ፐርሰንት 

 

ውጫዊው ወርድና 
ስፋት: 

400 x 333 ሚሊ 
ሜትር 

(15.75 x 13.11") 
የመድረክ 

አጠቃቀም፡ 99 
ፐርሰንት 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: McGregor, B. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of Transportation, 
Agricultural Handbook Number 668. 
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የተሻሻለ ከባቢ አየር ያለው ማሸጊያ (MAP) 

በተጠቃሚው ማሸጊያ ውስጥ፡ ምርቱና የሽፋኑ ፈሳሽ እና አየር የማስተላለፍ ባህሪያቱ በደንብ ከተዛመደ፣ በሂደት 
በአተነፋፈስ ስርዓት ኦክስጅኑን በመጠቀም እና ካርቦን ዳይኦክሳይድን በማምረት ተስማሚ ከባቢ አየር መፍጠር ይቻላል 
(Kader, 2002)፡፡  ጥቂት ጠንካራ የፕላስቲክ የተጠቃሚው ማሸጊያዎች የተሰሩት የአየር ስርጭት መስኮት ተደርጎላቸው 
ነው፡፡  

 

ትኩስ የተቆረጠ ወይም በቀላሉ የተቀነባበረ ሠላጣ (የተተለተለ ወይም የተከተፈ) በ5-ሚል (mil) ፕላስቲክ ከረጢቶች 
ውስጥ ማሸግ ይቻላል፡፡ ግማሽ የአየር ቦታ ከተፈጠረ በኋላ፣ የጋዝ ድብልቆችን ማለትም ከ30 እስከ 50 ፐርሰንት 
ኦክስጅን እና  ከ 4 እስከ 6 ፐርሰንት ካርቦን ዳይኦክሳይ ከረጢቱ ውስጥ በማስተዋወቅ፣ ከዚያም ማሸግ ነው፡፡  

የታሸገ የፕላስቲክ ከረጢት  
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በማጓጓዥያ ኮንቴይነር ውስጥ: በማጓጓዥያ ኮንተይነሮች በቼሪይ ሳትኖች ውስጥ የፖሊኢትይሊን (Polyethylene) ሽፋን 
መጨመር፣ እና የፖሊኢትይሊን ከረጢቶችን ለሙዞች በመጠቀም መዳረሻቸው ራቅ ላሉ ገበያዎች ያገለግላሉ፡፡     

የፖሊኢትይሊን (Polyethylene) ሽፋን:  
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የሳጥን መሸኪሚያው መድረክ ውስጥ፡ በነጠላ የሳጥን መሸኪሚያ መድረክ ምርት ጭነት ማለትም እንደ እንጆሪዎች በ 5 
ሚል/mil ፖሊኢትይሊን ከረጢት መሸፈኛ ማሸግና የፕላስቲክ ምንጣፍ ከመድረኩ ስር በማድረግ በሰፊ ማጠቢቂያ 
መለጠፍ፡፡ ትንሽ የአየር ቦታ መፍጠር እና 15% ካርቦን ዳይኦክሳይድ በተፈጠረው አየር ውስጥ በትንሽ ቱቦ መጨመር፡፡  

              

ብዙ ለማሸጊያነት የሚውሉ የፕላስቲክ መሸፈኛዎች ይገኛሉ፣ ነግር ግን በጣም የሆኑት ጥቂት አየርን ማስወጣትና 
ማስገባት የሚችሉ ቀዳዳዎች ስላሏቸው የተሻሻለ ከባቢ አየር ላለው ማሸጊያ ተመራጭ ያደርጋቸዋል፡፡ ዝቅተኛ እፍጋት 
ያለው ፖሊኢትይሊን እና ፖሊይቪናይል ክሎራይድ አትክልቶችና ፍራፍሬዎችን ለማሸግ የሚያገለግሉ ዋንኛ 
መሸፈኛዎች/መጠቅለያ ናቸው፡፡ ሳራን (Saran) እና ፖሊኢስተር ዝቅተኛ አየርን የማስወጣትና የማስገባት ችሎታ 
ስላሏቸው የሚመረጡት ዝቅተኛ የአተነፋፈስ ፍጥነት ላሏቸው ምርቶች ብቻ ነው፡፡  የሚከተለው ሠንጠረዥ በአሁኑ 
ጊዜ ትኩስ ምርቶችን ለማሸግ የሚያገለግሉ መሸፈኛዎች/መጠቅለያዎች የአየር ማስወጫና ማስገቢያ ቀዳዳዎችን ችሎታ 
ይገልጻል (Kader, 2002)፡፡  

የመሸፈኛው ዓይነተ  አየር የማስገባትና የማስወጣት ችሎታ  

(ኩቢክሴንቲሜትረ/ሜትር እጥፍ/ሚል/ቀን በ1 ከባቢ አየር ውስጥ)      
(cc/m2/mil/day at 1 atm)  

ካርቦን ዳይኦክሳይድ 
ሲካፈል ለኦክስጅን 

ካርቦን ዳይኦክሳይድ  ኦክስጅን 

ፖሊኢትይሊን (Polyethylene)፣ 
ዝቅተኛ እፍጋት  

7,700-77,000  3,900-13,000  2.0-5.9  

ፖሊይቪናይል ክሎራይድ (Polyvinyl 
chloride ) 

4,263-8,138  620-2,248  3.6-6.9  

ፖሊይፕሮፓይሊን(Polypropylene)  7,700-21,000  1,300-6,400  3.3-5.9  

ፖሊይስትይሪን (Polystyrene)  10,000-26,000  2,600-7,700  3.4-3.8  

ሳራን (Saran)  52-150  8-26  5.8-6.5  

ፖሊኢስተር (Polyester)  180-390  52-130  3.0-3.5  
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ነጠላ/ ጥቅል ጭነቶች (Unit loads) 

ብዙ አጓጓዦችና ተቀባዮች እያንዳንዱ የሚጓጓዙትን ኮንቴይነሮች ከመያዝ ይልቅ የምርት መያዢያ መድረኮች 
በነጠላ/ጥቅል ጭነቶች መያዝ ይመርጣሉ፡፡ ወደ ነጠላ/ጥቅል ጭነቶች መቀየሩ አያያዝን ይቀንሳል፣ በኮንቴይነሮቹ እና 
በምርቱ ውስጥ ጥቂት ጉዳትን ብቻ ያመጣል፣ እና የማጓጓዢያ መኪኖችም ፈጣን የመጫንና የማውረድ ሂደት 
እንዲኖራቸው ይፈቅዳል፡፡ አነስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ ተቀባዮች/ነጋዴዎች ምርት ለማጓጓዝ ነጠላ/ጥቅል ጭነቶችን 
መጠቀም የሚፈልጉ ከሆነ፣ ከእንጨት የተሰራ እቃ መያዢያ መድረኮች ወይም የሚንሸራተቱ ጠፍጣፋ ስስ ምንጣፎችን 
የጭነቱ መሰረት አድርጎ መጠቅም ይችላሉ፡፡ መመሪያዎችን በመጠቀም ሳጥኖቹን መደርደር (ለምሳሌ ያህል የእቃ 
መያዢያ መድረኩ ወደ ክፍሉ ጥግ ጭነቱ እንዲሆን አደርጎ ማስቀመጥ፣ ወይም የእቃ መያዢያ መድረኩ ከውጭ 
የሚጫን ከሆነ "የአንጣሪ ሰሌዳዎች" ክምችት መፍጠር ) ጭነቱ የተረጋጋ እንዲሆን ያደርጋል፡፡ ከእንጨት የሚሰሩትን 
የእቃ መያዢያ መድረኮችን  የተሳካ እኩል አራት መኣዘናት አድርጎ በመስራት የእቃ መያዢያ መድረኩን ጭነት በተቻለ 
መጠን የተረጋጋ ለማድግ ያስችላል፡፡  

የወፍራም ጠፍጣፋ ወረቀት፣ የፕላሰቲክ ወይም የእንጨት ኮንቴይነሮችን ከላይ ወደ ታች እርስበርስ የሚቆላለፉ 
ማሰሪያዎች በመጠቀም ነጠላ/ጥቅል ጭነቶች የተረጋጉ እንዲሆኑ ይረዳል፡፡ ኮንቴይነሮቹ በአራት መኣዘናት አንዱ ባንዱ 
ላይ እየተደራረቡ ሲደረደሩ ለማናፈሻ እንዲረዳ የግድ ቀዳዳዎች ሊኖራቸው ይገባል፡፡ መንሸራተትን ለመቀነስ 
በመመደራረቡ መካከል ኮላ መጠቀም፣ እና ጭነቱን ለማረጋጋት የላስቲክ መረብ ወይም ፕላስቲክ ወይም የብረት 
ቁራጮች መጨመር ይኖርባቸዋል፡፡ የመኣዘን ጠፍጣፋ የእንጨት ቁራጮቹን ከወፍራም  ወረቀት፣ ፕላስቲክ ወይም 
ከብረት መስራት የተረጋጋ ነጠላ/ጥቅል ጭነት እንዲኖር ያግዛል፡፡  

ማሰሪያዎችና የመኣዘን ጠፍጣፋ እንጨት ቁራጮች በነጠላ/ጥቅል ጭነት ላይ፡  

 
ምንጮች: McGregor, B. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of Transportation, 
Agricultural Handbook Number 668.  

Ashby, B.H., et al., 1987. Protecting Perishable Foods During Transport by Truck. USDA, Office of 
Transportation, Agricultural Handbook Number 669. 

አነስተኛ ደረጃ የድህረ ምርት አያያዝ ተግባራት፡ የሆርቲካልቸር ሰብሎች መመሪያ መጽሃፍ (4ተኛ እትም).                       ሐምሌ 2002 
 89 



 
ማሸግና የማሸጊያ እቃዎች 

 

 

አነስተኛ ደረጃ የድህረ ምርት አያያዝ ተግባራት፡ የሆርቲካልቸር ሰብሎች መመሪያ መጽሃፍ (4ተኛ እትም).                       ሐምሌ 2002 
 90 



 መበላሸት እና ነፋሳትን መቆጣጠር  

ምዕራፍ 5: መበስበስ እና ነፍሳትን መቆጣጠር (Decay and Insect Control) 
 

የመጀመሪያው ስራ በሽታን እና ነፍሳቶች ለመከላከል የሚጠቅመው በአመራረት ጊዜ የሚደረግ መልካም አስተዳደር 
ነው፡፡ መቋቋም የሚችሉ ዝርያዎችን መዝራት፣ ቅጠሎቹን ወይም የእጸዋቱን አበቦች የማያረጥብ የመስኖ ዘዴዎች 
መተቀም፣ የናይትሮጅን ንጥረ-ነገር ያለውን ማዳበሪያ ከመጠን በላይ መጠቀምን ማስወገድ፣ እና በሚመረትበት ጊዜ 
መከርከም በጣም የሚያድገውን ጥላ በመቀነስ ምርቱ ከመመረቱ በፊትና ከተመረተ በኋላ ብልሽት/መበስበስ እንዲፈጠር 
የሚያደርጉትን ለመቀነስ ያስችላል፡፡ ሁለተኛው ጠቃሚው መከላከያ ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ ማምረት እና በማሳ 
ውስጥ እያለ ለገበያ ማዘጋጀት ነው፡፡ ሦስተኛው፣ የተበላሹና የበሰበሱ ምርቶችን መርጦ ማውጣት የሌሎቹን፣ ጤናማ 
ምርቶች፣ የመበከል እድላቸውን ይቀንሰዋል፡፡ ሆኖም፣ ከፍተኛ ጥንቃቄም ቢወሰድም፣ አልፎ አልፎ  ነፍሳቶችን እና 
መበስበስ ሊያመጡ የሚችሉትን ህዋሳት ለመከላከል ምርቱ መታከም አለበት፡፡  

ምንም እንኳን ከፍተኛ የእርጥበት መጠን በክምቸት አካባቢ መኖሩ የምርቱን ከፍተኛ ጥራት ጠብቆ ለማቆየት ጠቃሚ 
ቢሆንም፣ ማንኛውም ነጻ ውሃ በምርቶቹ ገጽ ላይ ካለ መብቀልን እና በሽታ የሚያመጡ ህዋሳትን ወደ ምርቱ ውስጥ 
እንዲገቡ ሊያግዝ ይችላል፡፡ የቀዘቀዙ ምርቶች ከማከማቺያ ሲወጡና በከፍተኛ ከባቢያዊ የአየር ሙቀት ላይ ሲቀመጡ፣ 
ከአካባቢው ሞቃት አየር የሚመጣው እርጥበት የቀዝቃዛው ምርት አካላት ላይ የውሃ መጤዝ (ከጋዝ ወደ ፈሳሽ 
መቀየርን) ይፈጥራል፡፡  ጊዚያዊ የማናፈሻ ፍጥነትን (ፋንን በመጠቀም) መጨመር ወይም ምርቱን ለደረቅ አየር 
የመጋለጥ እድሉን መጨመር ከጋዝ ወደ ፈሳሽነት የተቀየረው እርጥበት እንዲተን እና የመመርቀዝ እድሉን እንዲቀንስ 
ያስችላል፡፡   

የማከማቺያ ነፍሳትን ለመቆጣጠር በጠንካራ ሽፋን ባላቸው ፍሬዎች እና በደረቁ ፍሬዎች እና አትክልቶች በበረዶ፣ 
በቀዝቃዛ ማከማቺያ (ከ 5 ዲግሪ ሰልሺየስ ወይም 41 ዲግሪ ፋራናይት በታች)፣ በሙቀት ማከሚያዎች፣ ወይም 
ኦክስጅንን በማስወጣት (0.5 ፐርሰንት ወይም በታች) ናይትሮጅንን በመጠቀም ስኬታማ መሆን ይቻላል፡፡ነፋሳትን 
በማያስገቡ ከረጢቶች ማሸግ በኋላ የሚከሰተውን የነፍሳት መወረር ለመካለከል ይጠቅማል፡፡    

የተወሰኑ የእጸዋት ቁሳቁሶች እንደ ተፈጥራዊ ጸረ-ተባይ መድሃት ያገለግላሉ፡፡ የካሰቫ ቅጠሎችን በሳጥን ወይም 
በከረጢት ውስጥ በሚጓጓዝበትና አጠር ላለ ክምችት ጊዜ እንደ ማሸጊያ ከተጠቀምንበት፣ የተመረተውን የካሳቫ  ስሮች 
ከተባይ በመከላከል የታወቁ ናቸው፡፡ ቅጠሎቹ ሲያኖጅንስ (cyanogens) የተባለውን ንጥረ ነገር እንደሚለቁ 
ይታመናል፣ ይህም ለነፍሳች መርዝ ነው (Aiyer, 1978)፡፡ የላንታና ዝርያ (Lantana spp.)  እና ኦክሮማ ሎጎፐር 
(Ochroma logopur)  የቅጠላቸው አመድ እንደ ዱቄት በመነስነስ  መጠቀም፣  ኤፊድስ (aphids) በሚባል ተባይ 
ለሚጠቁ የተከማቹ ድንቾች በጣም ውጤታማ መሆኑ ተረጓግጧል (CIP, 1982)፡፡ የሚሚ ዛፍ ፍሬዎች (በዘይት ወይም 
በውሃ ፈሳሽ መልክ) የጸረ-ተባይ መድሃትነተ ባህሪያት ስላላቸው በሰፊው የሚታወቁና በአለም አቀፍ ደረጃም ጥቅም ላይ 
እየዋሉ ይገኛሉ፡፡ ህንድ የተገኘው፣ ሚሚ ዛፍ ለምግብ ሰብሎች እንደ ሀይለኛ ጸረ-ተባይ መድሃት የሚያገለግል ሲሆን፣ 
ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ለሰው ልጆች፣ ለአጥቢ እንሰሳቶች እና ለጠቃሚ ነፍሳቶች  መርዝ የሌለው ነው (NRC, 1992)፡፡ 
ማንኛውም  "ተፈጥራዊ ጸረ-ተባይ መድሃት " በተቆጣጣሪ ባለስልጣኖች እውቅና ከማግኘቱ በፊት የሰውልጆች ደህንነት 
የማይጎዳ መሆኑ መረጋገጥ አለበት፡፡   
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በኬሚካል ቅመም መቆጣጠር  

ምርቱን የክሎሪን ቅመም በተጨመረበት ውሃ ማጠብ በባክተሪያ፣ በሻጋታ እና በትንሽ ነጠላ ህዋስ ሻጋታዎች (yeasts) 
አማካኝነት በምርቱ አካል ላይ መበስበስ/ብልሽት እንዳይፈጠር ይከላከላል፡፡ ካልሺየም ሃይፖክሎራይት (ዱቄት) እና 
ሶዲየም ሃይፖክሎራይት (ፈሳሽ) ርካሽ እና በሰፊው የሚገኙ ናቸው፡፡ በማጠቢያ ውሃ ውስጥ ተፈጥሮኣዊ ቁስ አካል 
እንዲከማች ከተተወ፣ የህክምናው ውጤታማነት አየቀነስ ይሄዳል፡፡ ፒኤቹ ከፒኤች  11 ወደ ፒኤች 8 ሲወርድ፣   
የክሎሪን ውጤታማነት ይጨምራል፣ ግን ዝቅተኛ ፒኤች ላይ ክሎሪን ተለዋዋጭ ይሆናል፡፡  

አትክልቶችና ፍራፍሬዎች በ ሃይፖክሎራይት ውህድ (25 ፒፒኤም በሚገኝ ክሎሪን ለሁለት ደቂቃዎች) በማጠብ 
ከዚያም በማለቅለቅ በባክተሪያ አማካኝነት የሚመጣን መበስበስ/ብልሽት መቆጣጠር ያስችላል፡፡ ካለበለዚያ, እነዚህን 
ምርቶች በ ሃይፖክሎራይት ውህድ (50 እስከ 70 ፒፒኤም በሚገኝ ክሎሪን) በመንከር ከዚያም በቧንቧ ውሃ ማለቅለቅ 
ባክተሪያን፣ ሻጋታን እና ትንሽ ነጠላ ህዋስ ሻጋታዎችን (yeasts) ይቆጣጠራል፡፡  
ምንጭ: Ogawa, J.M. and Manji, B.T. 1984. in: Moline, H.E. (Ed). Postharvest Pathology of Fruits and Vegetables. 
University of California, Division of Agriculture and Natural Resources, UC Bulletin 1914. 

 
 

ተባዮችን ለመከላከል በንጹህ፣ በጠራ ውሃ ውስጥ የሚጨመር የሃይፖክሎራይት መጠኖች 
 
 የታሰበው ፒፒኤም 28 ግራሞች/5 ጋሎኖች አንድ ሲኒ/በ50 ጋሎኖች 
ሶዲየም ሃይፖክሎራይት    

(5.25 ፐርሰንት) 50 0.55 0.5 
 75 0.8 0.75 
 100 1.1 1.0 
 125 1.7 1.25 
 150 1.7 1.50 
ሶዲየም ሃይፖክሎራይት    

(12.7 ፐርሰንት) 50 0.12 0.1 
 75 0.17 0.15 
 100 0.23 0.20 
 125 0.29 0.25 
 150 0.35 0.30 

 

ምንጭ: Bachman, J. and Earles, R. 2000. Postharvest Handling of Fruits and Vegetables. Horticulture Technical 
Note. ATTRA. 

 
 
 
        በአሜሪካ ውስጥ የተመዘገቡትን ጸረ-ተባይ መድሃኒቶች ዝርዝር፣ የአካባቢ ጥበቃ ኤጀንሲ  
       የመዘገባች ጸረ-ተባይ መድሃቶች ዝርዝር እትም በአሜሪካ የአካባቢ ጥበቃ ኤጀንሲ  
       ድረ-ግጽ ላይ ተመልከት (http://epa.gov) 
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ሰልፈር/ድኝ:  

ሰልፈር/ድኝ ሙዝን ከጭንቅላቱ ላይ የሚያበሰብሰውን ፈንጋይ (fungi) ለመቆጣር እንደ ማጣበቂያ (0.1 ፐርሰንት ንቁ 
ንጥረነገር) ያገለግላል፡፡  

 

ሰልፈር ዳይኦክሳይድ: 

ሰልፈር ዳይኦክሳይድ (SO2) ለወይኖች ቦትርይቲስ (Botrytis)፣ ሪህዞፑስ (Rhizopus) እና አስፐርጂለስ (Aspergillus)  
የተባሉትን ፈንጋዮች ለመቆጣጠር እንደ ማእጠንት ( ተቀባይነት ባለው ከሂደቱ በኋላ በሚቀረው ቅሪት 10 ፒፒኤም) 
ያገለግላል፡፡ ጥንቃቄ የተሞላበት ወይኖቹን ለማከም የሚያስፈልገው የሰልፈር ዳይኦክሳይድ መጠን ስሌት ማድረግ፣ 
የሚያስፈልጉትን የማናፈሻ ቀዳዳዎችን በእጅጉ ለመቀነስ ወይም ከማእጠነት በኋላ በማከመቺያው አየር ውስጥ ከመጠን 
በላይ የተከማቸውን ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ለማሰወገድ ያግዛል፡፡ ለማዕጠንት ዘዴ "ጠቅላላ አጠቃቀም" መረጃ ወይኖችን 
በሰልፈር ዳይኦክሳይድ ለማከም ያዘጋጀውን፣ Luvisi (1992) ተመልከት፡፡  

 

ሶዲየም ወይም ፖታሺም ባይሰልፋይት: 

ባይሰልፋይቶች በአብዛኛው የሚገኙት በወረቀት ወይም በፕላስቲክ የታሸጉ ስስ ቁራጭ ቁሳቁሶች ውስጥ ሲሆን፣ ወይኖች 
በሚጓጓዙበትና በሚከማቹበት ጊዜ ሰልፈር ዳይኦክሳይድን እንዲለቁ በካርቶን ውስጥ በማስቀመጥ ሸጋታዎችን 
ለመከላከል ይውላሉ፡፡   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ምንጮች: Luvisi, D.A. et al. 1992. Sulfur Dioxide Fumigation of Table Grapes. University of California, Division 
of Agriculture and Natural Resources, Bulletin 1932.  

Ogawa, J.M. and Manji, B.T. 1984. in: Moline, H.E. (Ed). Postharvest Pathology of Fruits and Vegetables. 
University of California, Division of Agriculture and Natural Resources, UC Bulletin 1914. 
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የባይካርቦኔት ጨዎችን መጠቀም በትኩስ ቃሪያዎች፣ ሐብሐቦች፣ ድንቾች፣ ካሮቶች እና አሲዳማ ፍርፍሬዎች ላይ 
የሚደርሰውን የድህረምርት መበስበስን ለመከላከል በማገልገል ላይ ይገኛል፡፡ እነዚህ ጨዎች በጣም ርካሽ፣ በመጠቀም 
ጉዳት የማያደርሱ፣ በቀላሉ የሚገኙ እና በተፈጥሮ የሚገኙ ንጥረ ነገር መያዛቸው የተረጋጋጠና ተቀባይነት ያለው እና 
ከኬሚካል ንጹህ የሆኑ ለግብይት ተግባር የቀረቡ ናቸው፡፡ 

 

ባይካርቦኔት ጨዎች የሚያጠቃልሉት፡ 

ባይካርቦኔት ሶዳ፣ ወይም “የመጋገሪያ እርሾ“ (NaHCO3) 

ፖታሽየም ባይካርቦኔት (KHCO3 ) 

 

ተግባራዊ የማድረግ/የመጠቀሚያ መንገዶች (እንደፍላጎት በ ክሎሪን ወይም ያለ ክሎሪን)፡ 

መንገድ መጠን ቀጣይ የሚደረገው፡  

ከራስ ላይ መርጨት ወይም መንከር 2ፐርሰንት ውህድ 

(2ግራም በ100 ሚሊሌትር ውሃ 
ውስጥ ወይም 20ግራም በአንድ 
ሊትር ውስጥ መጠቀም) 

 

ከራስ ላይ መርጨት ወይም መንከር 3ፐርሰንት ውህድ 

(3ግራም በ100 ሚሊሌትር ውሃ 
ውስጥ or 30ግራም በአንድ ሊትር 
ውስጥ መጠቀም) 

በውሃ ማለቅለቅ 

 

 

 

 

 

 

ምንጭ: Smilanick, J. 2002 (personal communication) Research Plant Pathologist, USDA ARS San Joaquin Valley 
Agricultural Sciences Center. 
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በባክተርያ ህዋሳት አማካኝነት የሚከሰተው ጎመንን አለስልሶ የሚያበሰብሰውን (Erwinia)፣ የኖራ ዱቄት (lime 
powder) ወይም 15 ፐርሰንት የአሉም (alum) ውህድ (15ግራም አልሙኒየም ፖታሺየም ሰልፌት በ100ሚሊሊተር 
ውሃ) በመጠቀም መቆጣጠር ይቻላል፡፡ የጎመኑ ጭንቅላት የሆነውን ወፍራሙ-ጫፍ ከታከመ በኋላ፣ ምርቱ ከመታሸጉ 
በፊት ከ20 እስከ 30 ላሉት ደቂቃዎች እንዲርቅ መተው፡፡   

አሉም (alum) ውህድ በማደረግ ላይ (በመርጨት ወይም በቡርሽ):  

 

 

የኖራ ዱቄት (lime powder) በማድረግ ላይ (ወፍራሙን-ጫፍ በዱቄቱ ውስጥ በመጫን)፡ 

 
 
ምንጭ: Borromeo, E.S. and Ilag, L.L. 1984. Alum and Lime Applications: Potential Postharvest Control of 
Cabbage Soft Rot. Appropriate Postharvest Technology 1(1):10-12. 
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ምርቱ ላይ ጸረ-ፉንገስ መድኋኒቶችን መጠቀም የግዴታ በሚያስፈልግ ጊዚያቶች፣ ከስር ቀዳዳዎች የተበሰሉት ቀለል ያለ 
ዝርግ ሰሃን በሚረጭበት ጊዜ ምርቱን እንዲይዝልን  መጠቀም ይቻላል፡፡ ከዚህ በታች በምስል እንደሚታየው፣ በጀርባ 
ታዝሎ በእጅ የሚሰራ መርጫ በሙዞች ላይ ጸረ-ፉንገስ መድኋኒቶችን ለመርጨት ያገለግላል፡፡ ሙዞቹ ወደ ተጠቃሚው 
ከመሄዳቸው በፊት ከስሩ ቀዳዳዎች ባሉት ዘርግ ሰሃን ላይ መድረቅ ይችላሉ፡፡  

 
ምንጭ: FAO. 1989. Prevention of Postharvest Food Losses: Fruits. Vegetables and Root Crops. A Training 
Manual. Rome: UNFAO. 157 pp. 

 

በጀርባ የሚታዘል መርጪያ ጸረ-ፉንገስ መድኋኒቶችን እና ሌሎች የድህረ ምርት ኬሚካል ህክምናዎችን ለማካሄድ 
ጠቃሚ የእጅ መሳሪያ ነው፡፡ ብዛት ያላቸው ልዩ ልዩ አይነት መጠኖችና አይነቶች መርጪያዎችን ከእርሻ መሳሪያ 
አቅራቢ ማእከላት ወይም ኩባንያዎች ላይ በኮምፒውተር አለም አቀጋዊ የመረጃ ልውውጥ መግዛት ይቻላል፡፡ 
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ፍሬዎች ወደ ውጭ ለመላክ ከታሸጉ፣ አልፎ አልፎ ጸረ-ፉንገስ መድኋኒቶችን በማድረግ አለም አቅፍ የጥራት ደረጃዎች 
የሚጠይቀውን መስፈርቶች እንዲያሟላና በሚጓጓዝበት ጊዜ ብልሽት ለመቀነስ ይረዳል፡፡ ከዚህ በታች በምስሉ ላይ 
እንደሚታየው ጸረ-ፉንገስ መድኋኒቶችን ወደ ታች እያወረደ የሚያደርገው መሳሪያ የተሰራው ፍሬውን ለመንከር የረጠበ 
መጋረጃን በመጠቀም ጸረ-ፉንገስ መድኋኒትን በተመሳሳይ እና ውጤታማ በሆነ መልኩ ለማድረግ ነው፡፡   

ቀዳዳ ባለው የፕላስቲክ ዝርግ ሰሃን ውስጥ ያለውን ፍሬው ቀበቶን ለማጓጓዢያነት በሚጠቀመው የሚሽከረከር የእቃ 
ማጓጓዢያ መሳሪያ (በምስሉ ላይ አይታይም) ላይ በማድረግ መሳሪያ ውስጥ ማስገባት፡፡ ውስጡም የትንሽ ፋን ቅርጽ 
ያለው አቅጣጫ ማስቀየሪያ የፋሳሽ ጸረ-ፉንገስ መድኋኒት መጋረጃ ይፈጥራል፡፡ ፍሬውም ወደ ሚነከርበት ቦታ በመጋረጃ 
ውስጥ ያልፋል፣ ከዚያም ጸረ-ፉንገስ መድኋኒትን የሚያደርገው መሳሪያ በማውጣት ወደ አጋደለው ተመላሽ ዝርግ ሰሃን 
ላይ ማፍሰስ፡፡ ጋኑም እስከ 50 ሊትር ድረስ የጸረ-ፉንገስ መድኋኒት ውህድ የሚይዝ፣ እና በጋኑ መፍሰሻ ደረጃ ላይ 
መንፊያ (ፓምፕ) ተገጥሞለታል፡፡ ከመሳሪያው ሳጥንና ከሚመለሰው ዝርግ ሳሃን ላይ ተመልሶ ከሚፈሰው ጸረ-ፉንገስ 
መድኋኒት ውስጥ ባእድ ነገሮችን ለማስወገድ ከጋኑ በላይ ማጣሪያ ተገጥሞለታል፡፡  

ጸረ-ፉንገስ መድኋኒትን የሚያደርገው መሳሪያ:  

 

 

 
 
 
ምንጭ: Overseas Div., AFRC. National Institute of Agricultural Engineering. 1974. Bulletin No. 6. Silsoe, 
Bedfordshire, England. 
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የተቆረጡ አበቦችን በህይወት ማቆያ የአበባ ማስቀመጪያ  
 
አንዳንድ ቀላል የኬሚካል ህክምናዎችን እና የአያያዝ ዘዴዎችን መጠቀም ትኩስ የተቆረጡ አበቦች በሚሸጡበትና 
በሚያዙበት ጊዜ መጠውለግና መበስበስን/ብልሽትን ለመከላከል፣ እና የተቆረጡ አበቦች በቤት ውስጥ ረጅም ጊዜ በአበባ 
ማስቀመጪያ ውስጥ እንዲቆዩ ለማድረግ ይረዳል፡፡ የተቆረጡ አበቦችን የምትሸጥ ከሆነ፣ እነዚህን የተወሰኑ ዝርዝር  
መረጃዎች አባዝተህ ለደንበኞችህ መስጠት ይኖርበሃል፡፡  
 
• በንጹህ ባልዲ ወይም አበባ ማስቀመጪያ መጀመር (በትኩስ ሳሙና ባለው ውሃ ማጠብ እና በጥንቃቄ ማለቅለቅ)፡፡ 
• የታችኛውን ቅጠሎች በእርጋታ ማስወገድ፣ ስለዚህ በባልዲ ወይም በአበባ ማስቀመጫ ውሃ ውስጥ ቅጠሎች 

አይኖሩም፡፡ 
• ግንዶቹን እንደገና መቁረጥ፣ ከውሃው በታች አንድ ወይም ሁለት ኢንች በማዕዘን መቁረጥ፡፡ 

                                       
 
• ማእድናት የሌሉትን ውሃ መጠቀም በአካባቢህ ያለው ውሃ “ሃርድ” (ማእድናት ያሉት) ከሆነ (በቧንቧ መክፈቻው 

ላይ ነጭ ዝቅጭ የሚፈጠር) ወይም “ሶፍት” (በጨዎች የተሞላ)፡፡ 
• ለብ ካለ እስከ ትኩስ ውሃ መጠቀም(40 ዲግሪሰልሺየስ ወይም 100 ዲግሪፋራናይት)፡፡ 
• ከሚከተሉት ውህዶች ውስጥ አንዱን መጠቀም፡፡ የውሃውን ፍሰት ለማሻሻል አሲድ ይዘዋል፣ ስኳሩ እምቡጡ 

እንዲከፈት ለማገዝና ለረጅም ጊዜ ማቆያ የፈንጋይ እና ረቂቅ ነፍሳት እድገትን በመቀነስ   
1) 1 እጅ ሎሚን - የሎሚ ንጥረ ነገርን (lime soda) ከ3 እጆች ሞቃት ውሃ ጋር መደባለቅ፡፡ የምግብ ንጥረ 

ነገር እንዳትጠቀሙ፡፡  ¼  የሻይ ማንኪያ የቤት ማንጽያ በሩብ ውሃ ውስጥ መጨመር፡፡ 
2) 2 የሾርባ ማንኪያዎች የሎሚ ጭማቂ ወይም የሎሚ ጭማቂ ውሃ የሌለው፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር እና ¼ 

የሻይ ማንኪያ የቤት ማንጽያ በሩብ ውሃ ውስጥ መጠቀም፡፡. ተጨማሪ ¼  የሻይ ማንኪያ የቤት ማንጽያ 
በአበባ ማስቀመጪያ ውስጥ በየ 4 ቀናት መጨመር፡፡ 

3) የሚሸጥ አበባን ለረጅም ጊዜ የሚያቆይ ንጥረ ነገርን መጠቀም፡፡እነሱም ርካሽ እና ምቸ ናቸው ነገር ግን 
ከዚህ በላይ ከተገለጹት ሁለቱ መንገዶች ግን የበለጠ ውጤታማ ላይሆኑ ይችላሉ፡፡   

• በአበባ መሸጪያ ሱቆች የሚሸጡ አረፋዎችን/የአየር ኳሶች/ አበባዎችን ለማስተካከል ከተጠቀምክ፣ በራሱ ጊዜ 
እስኪሰምጥ ድረስ በውህዱ ውስጥ ዘፍዝፈው፡፡ በአበባ ማስቀመጪያ ውስጥ እየገፉ መጨመር የአየር ኳሶቹ በአረፋ 
መልክ እንዲቆዩ በማድረግ እና አበባው ቶሎ እንዲሞት ምክኒያት ይሆናል፡፡  
 

 
ምንጭ: Hesketh, K.A. et al. No date.  Extending the life of cut flowers in your home. University of California 
Cooperative Extension DANR No. Publication 7169. 
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የቅዝቃዜ ማከሚያዎች  
የተወሰኑ ፈንጋይ (fungi) እና ረቂቅ ነፍሳት ባክተሪያ በመብቀያ የእድገት ደረጃቸው ላይ ለቅዝቃዜ ከተጋለጡ እና 
በሽታዎችን ምርቱን ለተወሰኑ ቀናት እጅግ በጣም ቀዝቃዛ በሆነ የአየር ሙቀት ማከማቻ ውስጥ በማከም ከተቀነሱ፣ 
ምርቱ ያለምንም ጉዳት እራሱ በራሱ ተቋቁሞ ይቆያል (0ዲግሪሰልሺየስ ለፖም፣ ሸክኒት፣ ወይን፣ ኪዊፍሩት፣ ፕረሲሞን 
እና ስቶን ፍሩትስ)፡፡ ራይዞፐስ ሰቶሎኒፈር (Rhizopus stolonifer) እና አስፐርጂለስ ናይጀር (Aspergillus niger) 
(ጥቁር ሸጋታ) በ0 ዲግሪሰልሺየስ (32 ዲግሪፋራናይት) ላይ በ 2 ወይም በብዙ ቀናት ከበቀለ ሊገል ይችላል 
(Adaskaveg et al, in Kader, 2002)፣ እና የክምችት የአየር ሙቀት መጠን ከ 5 ዲግሪሰልሺስ (41 ዲግሪፋራናይት) 
በታች በማድረግ የበሽታ አምጪ ህዋስን እድገት በአብዛኛው ማቆም ይቻላል፡፡  

የቅዝቃዜ ህክምናዎች የተወሰኑ የነፍሳት ተባዮችን ለመቆጣጠር ስለሚያገለግሉ፣ እና በአሁኑ ጊዜም የፍሬ ዝንቦችን፣ 
ፎልስ ኮዲንግ (false codling) እሳት ራትን፣ የሐብሐብ ዝንብን፣ የአሜሪካ ለውዝ ምስጥ እና ለይቺኢ ፍሩት ቦረርን 
(lychee fruit borer) ለመቆጣጠር ስራ ላይ ይውላል፡፡ የፍሬ ዝንቦችን የመቆጣጠር ህክምና የሚፈልገው 10 ቀናት በ0 
ዲግሪሰልሺየስ (32 ዲግሪፋራናይት) ላይ ወይም በታች፣ ወይም 14 ቀናት በ 1.7ዲግሪሰልሺየስ (35ዲግሪፋራናይት) ላይ  
ወይም በታች፣ ህክምናውም የሚመቸው ለረጅም ጊዜ ዝቅተኛ የአየር ሙቀት መጠን ማከማቻን መቋቋም ለሚችሉ 
ምርቶች ብቻ ማለትም እንደ ፖሞች፣ ሸክኒቶች፣ ወይኖች፣ ኪዊፍሩትስ እና ፐርሲሞንስ የመሳሰሉት ናቸው፡፡ ፍላጎቶች 
ለለውጥ እስከሆነ ድረስ፣ ለተጨማሪ መረጃ ሁልጊዜ በቅርቡ የታተመውን የAPHIS የማከሚያ መመሪያ መጽሃፍ 
አጣቅስ/ተመልከት፡፡   

ምርቱ ከቅዝቃዜ ማከማቺያ ህክምና በፊት ከታሸገ፣ የማሸጊያው የአየር ማናፈሻ ቀዳዳዎች በአያያዝ ጊዜ በነፍሳት 
መወረርን ለመከላከል መሸፈን/መጋረድ ይኖርባቸዋል   

 
ለሜዲትራኒያን የፍሬ ዝንብ (Ceratitis capitata) የቅዝቃዜ ህክምና መመሪያ  

የአየር ሙቀት መጠን የሚቆይበት ጊዜ (ቀናት) 

0ዲግሪሰልሺየስ (32ዲገሪፋራናይት) ወይም በታች 10 

0.6ዲግሪሰልሺየስ (33ዲገሪፋራናይት) ወይም በታች 11 

1.1ዲግሪሰልሺየስ (34ዲገሪፋራናይት) ወይም በታች 12 

1.7ዲግሪሰልሺየስ (35ዲገሪፋራናይት) ወይም በታች 14 

2.2ዲግሪሰልሺየስ (36ዲገሪፋራናይት) ወይም በታች 16 

 
ምንጭ: USDA APHIS PPQ Treatment Manual (www.aphis.usda.gov/ppq/manuals/online-manuals.htm)  
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ቁጥጥር በተደረገበት /በተሻሻለ ከባቢ አየር ውስጥ የሚደረጉ አያያዞች 

ከፍተኛ የሆነ የካርቦን ዳይኦክሳይድ (CO2) ደረጃዎችን መቋቋም ለሚችሉ እቃዎች፤ ከ15-20 ፐርሰንት  በካርቦን 
ዳይኦክሳይድ የበለጸገ አየር እንደ ፈንጊስታት (fungi stat) በመጠቀም እንደ ኢንጆሪ፣ ብሉቤሪ፤ ብላክቤሪ፤ ትኩስ በለስ 
እንዲሁም የገበታ ወይን  የመሳሰሉት ምርቶችን በሚጓጓዙበት ወቅት  በቦትረይቲስ ሲኔሪኣ (Botrytis cinerea) ሊፈጥሩ 
የሚችሉትን በሽታ አምጪ ህዋሶች አማካይነት ለመበስበስ እንዳይዳረጉ መቆጣጠር ይቻላል፡፡ ገጽ 88 ላይ የተሰጠዉን 
የከባቢ አየር አያያዝን ይመልከቱ፡፡  

ነፍሳቶችን በሚገድል ከባቢ አየር ሁኔታ (0.5 ፐርሰንት (%) ወይም አነስተኛ ኦክስጂኒና (O2) እና/ወይም 40 ፐርሰንት 
ወይም ከፍተኛ ካርቦነዳይ ኦክሳይድ (CO2) ሚታይል ብሮማይድ ፉሚጌሽን (methyl bromide fumigation) የደረቁ 
አትክልቶችን፤ ፍራፍሬዎችን እና ለዉዝን ከተለያዩ ጎጂ ነገሮች ለመጠበቅ እንደ አማረጭነት ልንጠቀምበት እንችላለን፡፡  
ነፋሳቶችን ለመግደል የምንጠቀመው የከባቢ አየር ሁኔታ በአግባቡ አንዲሰራ የሚከተሉት ተፅኦኖ ሊፈጥሩ ይችላሉ፡፡ 
እነዚህም፡ የአየር ንብረት ሁኔታ፤ አማካኝ የእርጥበት መጠን፤ የተጋላጭነት ጊዜ እርዝመት እንዲሁም የነፍሳት እድሜ 
ርዝመት ነዉ፡፡ 
 
አነስተኛ ኦክስጂኒና እና/እንዲሁም ከፍተኛ ካርቦነዳይ ኦክሳይድ  መቋቋም በሚችሉ ምርቶች ዉስጥ አንዳንድ ነብሳትን 
ለመግደል ጥቅም ላይ ሲዉል ቆይቶአል፡፡ ነፍሳትን የሚገድለው አየርም በአግባቡ አንዲሰራ የሚከተሉት ተፅእኖ ሊፈጥሩ 
ይችላሉ፡፡ እነዚህም፤ የአየር ንብረት ሁኔታ፤ አማካኝ የእርጥበት መጠን፤ የተጋላጭነት ጊዜ እርዝመት እንዲሁም የነፍሳት 
እድሜ ርዝመት ነዉ፡፡ የመጀመሪያዎች አምስት ምሳሌዎች ከ Mitcham et al (1997) የተወሰዱ ናቸዉ፡ 
 
1) የመጀመሪያ አና ሶስተኛዉ የgreenheaded leafroller (Planotortrix excessana) ወቅት ዉስጥ እና የመጀመሪያ 

አና አምስተኛዉ የbrownheaded leafroller (Ctenopseustis obliquana) ወቅት ውስጥ እና ቡኒያማ ፖም 
(Epiphyas postvittana) በ0.5 ድግሪ ሴንቲግሬድ በ 3 ፐርሰንትኦክስጂን ዉስጥ እና 3 ፐርሰንትካርቦነዳይ 
ኦክሳይድ  ፖም ሲቀመጥ በሁለት ሳምንት ዉስጥ.ሙሉ በሙሉ ይሞታሉ፡፡ 
 

2) የፖምን ምርት ሊያጠፋ የሚችል ማይት (mite) የምትባል ባለስምንት እግር ትል እንቁላል (Aculus 
schlechtendali) እና የአዉሮፓ ማይት(Panonychus ulmi) ፖምን በ2.8 ºC 1 ፐርሰንትኦክስጂን እና 1 
ፐርሰንትካርቦነዳይ ኦክሳይድ  አየር ንብረት ዉስጥ ለ 5.3 ወራት ስናከማቸ ይሞታሉ፡፡ 
 

3) ኮደሊንግ ሞዝ ላረቬይ Codling moth larvae (Cydia pomonella) ፖምን በ 0 ድግሪ ሴንቲግሬድ ፤ 1.5-2 
ፐርሰንትኦክስጂን እና ከ1 ፐርሰንትካርቦነዳይ ኦክሳይድ  ስናከማች ይሞታሉ፡፡ 
 

4) የኪዊ ፍሩት ምርት ለ 7 ሰዓታት ብቻ በ 40ድግሪ ሴንቲግሬድ, 0.4 ፐርሰንትኦክስጂን እና 20 ፐርሰንትካርቦነዳይ 
ኦክሳይድ ውስጥ ከተቀመጠ አዳልት ቱ-ስፖትድ ሰፓይደር ማይት /adult two-spotted spider mite 
(Tetranychus urticae) የተባለዉን ትል መግደል ይቻላል፡፡ 

 
5) ፐረሲሞንስ የተባለ ብረትኳናማ ቀለም የለዉ የሚበላ ፍሬ በ20 ድግሪ ሴንቲግሬድ, 0.5 ፐርሰንትኦክስጂን እና 5 

ፐርሰንትካርቦነዳይ ኦክሳይድ  ሲቀመጥ ሶስተኛዉ የሊፈፈሮልረ (leafrollers) የእድገት ደረጃ ላይ በአራት ቀናት 
ዉስጥ ይሞታል እንዲሁም  (Pseudococcus longispinus) በሰባት ቀናት ዉስጥ ይሞታል፡፡ 

 
 
ምንጭ:  Mitcham, E.J., S. Zhou and A.A. Kader. 1997. Potential for CA for postharvest insect control in 
fresh horticultural perishables: an update of summary tables compiled by Ke and Kader, 1992. pp. 78-
90 In: Thompson, J.F. and Mitcham, E.J. (eds) CA'97 Proceedings Volume 1: CA Technology and 
Disinfestation Studies. Department of Pomology Postharvest Hort Series No. 15. 
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6) የስኳር ድንች ነቀዝ (Cylas formicarius elegantulus) በአከባቢያዊ የአየር ንብረት ዉስጥ በአነስተኛ ኦክስጅን 
እና በከፍተኛ ካረበን ዳይኦክሳይድ ዉስጥ በቁጥጥር ስር ሲወል ቆይቷል፡፡ በ 25 ድግሪ ሴንቲግሬድ  (76ድግሪ 
ፋራናይት) ከ 2 እስከ 4ፐርሰንት ኦከስጅን እና ከ40 እስከ 60ፐርሰንት ካረበን ዳይኦክሳይድ ዉስጥ ሲከማች ከ2 
እሰከ 7 ቀን ዉስጥ የሚታየዉ ውጤት የነቀዞች መሞት ነዉ፡፡ 

ምንጭ: Delate, K. et al. 1990. Controlled atmosphere treatments for control of sweetpotato weevil in stored 
tropical sweetpotatoes. Journal of Economic Entomology 83:461-465.  

 

7) ኮደሊንግ ሞዝ (Codling moth) ወይም በተለመምዶ እሳት እራት ተብሎ ለሚታወቀዉ የቢራቢሮ ዘር (Cydia 
pomonella) በስቶን ፈሩት ዉስጥ በ 25 ዲግሪ ስንቲግሬድ  (76 °F) 0.5ፐርሰንት ኦክስጅንን እና 10ፐርሰንት 
ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከ 2-3 (ለተፈለፈሉት ወይም ለእንቁላሉ) ከ6-12 ቀን ለእጭ (pupa) የአየር ንብረትን 
በመጠቀም መቆጣጠር ይቻላል፡፡ 

ምንጭ: Soderstrom, E.L. et al. 1990. Responses of codling moth life stages to high carbon dioxide or low oxygen 
atmospheres. Journal of Economic Entomology 83:472-475. 

 

8) 45ፐርሰንት ካርቦን ዳይኦክሳይድ በ0 ዲግሪ ስንቲግሬድ (32ድግሪ ፋራናይት) የምንከባከብ ሃሳብ የበለፀገዉ 
ለበርካታ ተክሎች ነዉ፡፡ ከነዚህም መካከል በተሰበሰቡ የወይን ፈሬዎች ላይ ኦምኒቮረስ ሊፈሮልረ (Platynota 
sultana)፤ ዌስተርን ፍላዎር ተሪፐስ (Frankliniella occidentalis) እና ፓሲፊክ ስፓይደር ማይት (Tetranychus 
pacificus)፡፡ ይህ እንክብካቤ የ 13 ቀናት በ0 እሰከ  2ዲግሪ ስንቲግሬድ  (32ዲግሪ እስከ 36ድግሪ ፋራናይት) 
ይፈልጋል፡፡ እንዲሁም በጉዞ ወቅት በባህር ሃይል ኮንቴነር ዉስጥ ሊከናወን ይቻላል፡፡ ሆኖም ግን ይህም አይነት 
እንክብካቤም ይሁን ሌላ ፀረ-ነፍሳት የአየር ማቀዝቀዣ (CA) እንክብካቤዎች ዘዴ እዉቅና አላገኙም፡፡  

ምንጭ:  Mitcham, E.J., F.G. Mitchell, M.L. Arpaia, and A.A. Kader. 2002.  Postharvest Treatments for insect 
control.  p. 251-257, in:  A.A. Kader (ed). Postharvest Technology of Horticultural Crops, third edition.  
University of California, ANR Publication 3311. 
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የሙቀት ማከሚያዎች 

በሞቀ ዉሃ ዉስጥ መንከር እና የሞቀ አየር ምርት ከተሰበሰበ በኃዋላ ሊከሰቱ ለሚችሉ ነፈሳት (postharvest Insects) 
ቀጥተኛ ቁጥጥር ሊዉል ይችላል፡፡ ለማንጎዎች ዉጤታማዉ እንክብካቤ (አያያዝ) 46.4 ዲግሪ ስንቲግሬድ ከ 60-90 
ደቂቃ ሲሆን በፍራፍሬዎቹ መጠን፤ አይነት ብዛት እንዲሁም የተገኙበት ሃገር የሚወስን ይሆናል (Mitcham et al in 
Kader, 2002)እንደ ጻፈው፡፡ ፍራፍሬዎች በሙቀት አስፈላጊዉ እንክብካቤ ከተደረገላችዉ በህዋላ ወዲያዉኑ በእጅ 
መያዝ የለባችዉም፡፡ በማንኛዉም ወቀት የአትክልት ምርቶች ላይ ሙቀት ጥቅም ላይ ሲዉል፤ የሚደረገዉ እንክብካቤ 
እንደተፈፀም በአስችኳይ በአትክልት ምርቶቹ ላይ ቀዝቃዛ ዉሃ በማፈሰስ ወይም በቀዝቃዛ ቦታ በማኖር የአትክልት 
ምርቶቹ ተስማሚ ወደሆነዉ ሙቀት በፍጥነት እንዲመለሱ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡  

አንዳንድ በሽታ አምጪ ህዋሳት ለሙቀት ለሚሰጥ እንክብካቤ በቀላሉ የተጋለጡ ናችዉ፡፡ ለአጭር ጊዜ በሞቀ ዉሃ 
ዉስጥ መንከር እንዲሁም ለሞቃታማ አየር ማጋለጥ በሽታን ለመቆጣጠር ወሳኝ መፍትሄ ነዉ፤ በተለይ ደግሞ፤ 
ፕላምፕስ (plums)፤ ፓፓዬ፤ ካንታሎፕ ስቶን ፊሩትስ (cantaloupe stone fruits)፡፡ (Shewfeit, 1986)፣ እንደ ስኳር 
ድንችና ቲማቲም ላሉ ሰብሎች የማይክሮባይል (microbial) ብዛት ለመቀነስ ይረዳል፡፡ 

በሙቅ ዉሃ የሚደረግ ህክምና/እንክብካቤ 

ምርቶች በሽታ አምጪ ህዋሳት የአየር ሙቀት 
መጠን በድግሪ 
ሰልሺየስ 

ሰኣት (በደቂቃ) ሊከስት የሚችል ጉዳት 
 

ፖም Gloeosporium sp. 
Penicillium expansum 

45 10 የመከማቻ ጊዜን ማሳጠር 

የወይን ፍሬ Phytophthora 
citrophthora 
 

48 3  

ፎሶልያ Pythium butleri 
Sclerotinia sclerotiorum 
 

52 0.5  

ሎሚ Penicillium digitatum 
Phytophthora sp. 
 

52 5-10  

ማንጎ Anthracnose 
Collectotrichum 
gloeosporioides 

52 5 ምንም ግንድ አይኖረው 
ሁሉም ይበሰብሳል  

ሐብሐብ Fungi  
 

57-63 0.5  

ብርቱኳን Diplodia sp 
Phomopsis sp. 
Phytophthora sp. 

53 5 በስሎ ፈዛዛ አረንጓዴ 
መሆን 

ፓፓዬ Fungi 
 

48 20  

ፓፓዬ* Anthracnose 
Colletotrichum 
gleosporioides 

42 
49 

30 
20 

 

ኮክ Monolinia fruticola 
Rhizopus stolonifer 
 

52 2.5 ቆዳው የሚያንሸራትት 
መሆን  

ቃሪያ (ቤል)   Erwinia sp. 53 1.5 ትንሽ ነጠብጣቦች 
ፓፓዬ* አንትራክኖስ (Anthracnose) ሁለቱም አይነት እንክብካቤ ይፈልጋል ይህም ማለት ለ30 ደቂቃ በ 42 ዲግሪ 
ሴንቲ ግሬድ በመቀጠልም ለ20 ደቂቃ በ49 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፡፡ 102 
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 መበላሸት እና ነፋሳትን መቆጣጠር  

በሞቀ አየር ግፊት የሚደረግ ህክምናዎች/እንክብካቤዎች 
 
ምርቶች በሽታ አምጪ ህዋሳት የአየር ሙቀት 

መጠን በድግሪ 
ሰልሺየስ 

ሰኣት 
(በደቂቃ) 

አር ኤች/ 
RH (%)   

ሊከስት የሚችል 
ጉዳት 
 

ፖም Gloeosporium sp. 
Penicillium expansum 
 

45 15 100 መበስበሰ 

ሐብሐብ ፈንጋይ 30-60 35 ዝቅተኛ የመሰባበር 
ምልክት ማሳየት 

ኮክ Monolinia fruticola 
Rhizopus stolonifer 
 

54 15 80  

እንጆሪ Alternaria sp. 
Botrytis sp., 
Rhizopus sp. 
Cladosporium sp. 

43 30 98  

 
 
ምንጭ: Barkai-Golan, R. and Phillips, D.J. 1991. Postharvest treatments of fresh fruits and vegetables for decay 
control. Plant Disease  75:1085-1089. 
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 መበላሸት እና ነፋሳትን መቆጣጠር  

የስነህይወት ቁጥጥር እና የተክሎች አድገት መቆጣጠሪያ ደንቦች 
 

በአሁኑ ወቅት ሁለት አይነት የስነህይወት ምርቶች ቁጥጥር (antagonistic organisms) ማለትም ለ(ኬሚካል 
እና/ወይም በሙቀት ምርትን መንከባከብ) እንደ ተጨማሪነት ሰብል ከተሰበሰበ ቦሃላ እንዳይበሰብሱ ለመከላከል 
ከሌሎች አይነት እስትራቴጂዎች ጋር አብሮ እንደ የተቀናጀ የነፊሳት ቁጥጥር እቅድ ለጥቂት አይነት አትክልት እና 
ፈራፈሬዎች ጥቅም ላይ እየዋሉ ይገኛሉ፡፡ ከታች ያለዉን ሰንጠረዠ ማየት ይቻላል፡፡  

ሁለት የአትክልት መከታታያዎችን በመጠቀም የኮመጣጣ ፍራፍሮዎችን የመበስበስ አዝማሚያ ማዘግየት ይቻላል (ከታች 
ያለዉን ሰንጠረዠ ይመልከቱ)፡፡   
 
 
በገቢያ ላይ ሊገኙ የሚችሉትን የስነህይወት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎችንና የእጸዋት እድገት መከታተያዎች (PGR)  እንደ 
ድህረ-ምርት መንከባከቢ ተመዝግበዋል፡፡ 
ምድብ ህይውት ያለው ህዋስ 

/ምርቱ 
ሠብሉ 
የተዋወቀበት 
ዓ.ም. 

ሠብሉ የሚያበሰብሱ ህይወት 
ያለቸው ህዋሳት እና 
ስራቸው 

የአተገባበር 
መንገዶች 

ሳጎደዳ ሊያቆይ  
የማይችል 
የዝቃጭ መጠን 
በፒፒኤም 

የስነ-ህይወት 
ቁጥጥር 

ሲዶሞናስ 
(Pseudomonas) 
ሲርንጌ (Syringae ) 
ባዮ-ሴቭ (Bio-Save) 

1995 አሲድማ 
ፍሬዎች 
(Citrus) 

Penicillium digitatus፣ 
P. italicum, 
Geotrichum citri- 
aurantii 

በመንከር እና 
በመርጨት       

አይኖረም 

ፕሪም Penicillium expansum  
Botrytis cinerea 

በማረጠብ አይኖረም 

ፖም፣ ኮክ             Penicillium expansum፣ 
Botrytis cinerea፣  
Mucor  Piriformis 

በመንከር እና 
በመርጨት        

አይኖረም 

ድንች     Fusarium sambucinum፣ 
Helminthosporium 
Solani 

በመንከር እና 
በመርጨት        

አይኖረም 

የስነ-ህይወት 
ቁጥጥር 

ካንዲዳ (Candida) 
 ኦሊኦፊላ (oleophila) 
  አስፐየር (Aspire)              

1995 የሮም  
ፍሬዎች 

መበስበስን የሚየመጡ 
ጎጂ ህዋሳት            

በማንኛዉም 
አይነት 
አፋጻጸም     

አይኖረም 

 አሲድማ 
ፍሬዎች 
(Citrus) 

መበስበስን የሚየመጡ 
ጎጂ ህዋሳት            

በማንኛዉም 
አይነት 
አፋጻጸም     

አይኖረም 

ፒጂአር  
(PGR) 

ጊበረሊክ ሲድ 
Gibberellic  
acid (Pro Gibb) 

1995 አሲድማ 
ፍሬዎች 
(Citrus) 

እርጅናን/የመብሰያ ጊዜን 
ማዘግየት (መበስበስ 
የሚጀምርበትን ጊዜ 
ያዘገያል) 

የማከማቺያ 
ሰም 
መጠቀም 

አይኖረም 

ፒጂአር  
(PGR) 

2,4-ዲ ሳይትረሰ ፊክስ 
(Citrus Fix)          

1942 አሲድማ 
ፍሬዎች 
(Citrus) 

እርጅናን/የመብሰያ ጊዜን 
ማዘግየት (መበስበስ 
የሚጀምርበትን ጊዜ 
ያዘገያል) 

የማከማቺያ 
ሰም 
መጠቀም 

5 

                         
                                                     
                                                      
ምንጭ፡  Adaskaveg, J.E., H. Forster, and N.F. Sommer. 2o002. Principles of postharvest pathology and 
management of decays of edible horticultural crops. p. 196-195, in: A.A. Kader (ed). Postharvest 
technology of horticultural crops, third edition.University of California, ANR Publication 3311. 
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 የአየር ሙቀት እና አንጻራዊ የእርጥበት መጠን ቁጥጥር 

ምዕራፍ 6፡ የአየር ሙቀት እና አንጻራዊ የእርጥበት መጠን ቁጥጥር 
 

አዝዕርት ተሰብስቦ ለምግብነት እሰኪቀረብ ባለዉ ወቅት በሙሉ የአየር ሙቀት መጠንን መቆጣጠር የምርቱን ጥራት 
ለማረጋገጥ ሁነኛ መፍትሄ ነዉ፡፡ ፍራፍሬዎች፤ አትክልቶች እንዲሁም ለማስዋቢያነት ተብለዉ የተቆረጡ አበባዎች፤ 
ህይወት የላችዉ እና የሚተነፍሱ ከበቀሉበት ግንድ የተለዩ ናቸዉ፡፡ ምርቶችን ተስማሚ በሆነዉ አነስተኛ የአየር ሙቀት 
መጠን (በ0 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ወይም 32ድግሪ ፋራናይት  ለተጠበቁ ሰብሎች ወይም በ10-12 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ 
ማስቀመጥ ወይም 50-54 ድግሪ ፋራናይት በቀላሉ ሊበላሹ ለሚችሉ ሰብሎች) ማስቀመጥ የመተነፈስ ድግግሞሽን 
በመቀነስ፤ ለተቀጣጣይ ጋዝ ተጋላጨነትን በመቀነስ እንዲሁም የዉሃ ብክነትን በመቀነስ የክምችት ጊዜን ማራዝም 
ይቻላል፡፡ 

ምርቶችን በጣም በቀዘቃዛ ቦታ ማኖርም ከፍተኛ ችግር ሊፈጥር ይችላል፡፡ ምርቶችን ባልተመች የአየር ሁኔታ ዉስጥ 
በማስቀመጥ ሊደርሱ የሚችሉትን ጉዳቶች ማስወገድ አስፈላጊ ሲሆን ምልክቶቹም ያለመብሰል/ለምግብነት አለመድረስ 
(ለሙዝ እና ለቲማቲም)፤ መሞቅሞቅ (ለብርትኳን፤ ሃባብ እና ለዝኩኒ)፤ ቀለም መቀየር (ለአቮካዶ፤ ጊሽጣ፤ 
ደበረጃን/ኤግፕላንት)፤ ለመበስበስ ከፊተኛ ተጋላጭነትን ማዳበር (ለዝኩኒ እና አደንጓሬ) እንዲሁም ጣዕም መቀያር 
(ለቲማቲም) ናችዉ (Shewfelt, 1990).  

የማቀዝቀዝ ተግባር የአንድ ምርትን ሙቀት ወደ ማቀዝቀዣ መሳሪያ የማሰተላለፍን ትግበራን ይጠይቃል፡፡ እንዲሁም 
የማቀዝቀዝ ሂደትሙቀትን ማስተላለፍ (conduction)፤ የሙቀትን ዝዉዉር (convection)፤ በጨረር (radiation) እና 
ማትነንን (evaporation) ያክትታል፡፡  

የኤሌትሪክ ሃይል አቅርቦት በአስተማማኝ ሁኔታ የሚገኝ ከሆነ፣ መካኒካል ማቀዝቀዣዎች አስተማማኝ የሆነ አገልግሎት 
ይሰጣሉ፡፡ ከነዚህም መካከል በአየር ግፊት የሚሰሩ ማቀዥቀዣዎች፤ በትነት የሚሰሩ እና ማቀዥቀዣ ክፍል የሚጠቀሱ 
ዘዴዎች ናችዉ፡፡ የተለያየ አይነት ያላቸዉ በሙቀት ግፊት የሚሰሩ ማቀዥቀዣዎች በአነስተኛ ደረጃ ያሉ አብቃዮች እና 
የመጋዘን አገልግሎት የሚሰጡ ድርጅቶችን በተለያዩ ጊዚያቶች ሲነደፉ ቆይተዋል (Talbot and Fletcher, 1993; Rij et 
al,1979; Parsons and Kasmire, 1974)፡፡ሆኖም ግን የኤሌክትሪክ ሃይል በማይገኝበት እና አቅርቦቱ ዉድ በሆነበት 
ቦታ በርካታ ቀላል የሆኑ ምርቶችን ማቀዝቀዝ የሚቻልበት ዘዴዎች አሉ፡፡ ከነዚህም መካከል (Thompson in Kader, 
በ1992) እንደ አማራጭ ዘዴዎች ካቀረባችዉ አንዱ፤ በምሽት አየርን በማስገባት እና በማስወጣት፤ በጨረር ማቀዝቀዝ፤ 
በትነት ማቀዝቀዝ፤ በረዶን በመጠቀም፤ ከምድር በታች (በጉድጓድ ዉስጥ) እና በከፍታ ቦታዎች ላይ 
በማቆየት/ማከማቸት ናችዉ፡፡ በረዶን በቀላሉ በፀሃይ ብርሃን አማካኝነት በሚገኝ ሃይል በማቀዝቀዝ ማምረት 
ይቻላል፡፡ይህም ዝርግ ሰሃን መሳይ እቃን በመዘረጋት የፀሃይ ብርሃንን በመሰብስብ ሃይል በማመንጨት በረዶን መስራት 
ይቻላል፡፡ ከዛም ምርትን ማቀዝቀዝ ይቻላል፡፡(Umar, 1998)፡፡ በረዶን በቀጥታ ታሽጎ ወይም ጥቅል ሆኖ በሀይል 
በታገዘ ቅዝቃዜ በሚያገኝ ክፍል ማቀዝዘዣነት ሊዉል ይችላል፡፡  

እንዲሁም በተለይም የኤሌክትርክ አቅርቦት ውሱን እና ገንዘብም ሊቸግር በሚችልባቸው በታዳጊ ሀገራት ውስጥ 
የተለያዩ ቀላል የአሰራር ልምዶች በመጠቀም የየማከማቻ ስፍራን ለማቀዝቀዝና ውጤተማ ቆይታን ለማሻሻል 
ይቻላል፡፡ከለላ ወይንም ጥላ ለምርቶች፣ ለማሸጊያ ስፊራዎች የሚያስፈልግ ሲሆን ባብዛኛው ግንብ/ግድግዳ ለማከማቻና 
ለማቀዝቀዣነት እና ለማመላለሻ ተሸከርካሪ ከለላነት ያገለግላል፡፡ በተቻለ መጠን ሁሉ ከለላን/ግድግዳን መጠቀም ወደ 
መጠሊያው የሚገቡትን ምርቶች የሙቀት መጠን በመቀነስና በተመሳሳዩ ለማቀዝቀዣነት የሚወጣውን ወጭ ለመቀነስ 
ይረዳል፡፡ የባህር ዛፎችም በማሸጊያ ቤቶች እና በማከማቻ አካባቢ ያለውን የሙቀት መጠን በመቀነስ ጥሩ ከለላ ሊሆኑ 
ይችላሉ፡፡ በግድግዳ ላይም አንጸባራቂ ከለርን መቀባት ብርሀን (ሙቀት) እንዲሸሽ በማድረግ የሙቀት መጠንን 
ይቀንሳል፡፡ ልክ  ብርሃን ሰጭ መሳሪያን እንደ መግዛት፤ እንዳንድ ግዜ ገንዘብን ማውጣት ገንዘብን እንድናተርፍ 
ይረዳል፡፡ ከፍተኛ ግፊትን የሚጠቀም የሶዲየም መብራት ዝቅተኛ ሙቀትን ያመነጫል፤ አነስተኛ ሀይልምን ይጠቀማል፡፡  
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ሌለኛው ፍራፍሬንና አትክልቶችን በአግባቡ ለመንከባከብ መታሰብ ከሚያስፈልጉ ጉዳዮች አንዱ አማካይ የማከማቻ 
አካባቢ ርጥበት መጠን ነው፡፡ ባብዛኛው ውሀን ከምርት ውስጥ ማስወገድ የምርቱን ጥራት ከማስወገድ ጋር ይሄዳል፡፡ 
ይህም የምርቱ እይታ በተለወጠ መጠን ገጽታው፤ መልኩ፤ ውበቱ አብሮ ስለ ሚለወጥ ነው፡፡ ለምሳሌ የማቀዝቀዣ 
ፍሪጅ የምንጠቀም ከሆነ በፍሪጁ ትልቅነት መጠን ልክ በማቀዝቀዣው ክፍል ውስጥ የሚኖረው የአማካይ ርጥበት 
መጠን ከፍተኛ ሆኖ ይቆያል፡፡ ስለዚህ፤ በተለይም ምርቱ ለማሸግ የተዘጋጀ ከሆነ ውሀ ከውስጡ እንዲወጣ ማድረግ 
አስፈላጊ አይሆንም፡፡  

ምርትን በትኩስነቱ ለገበያ ለማቅረብ ማንኛዉም አይነት አማካኝ እርጥበትን ለመጨመር (በትነት መልክ የሚወጣውን 
እርጥበት ለመቀነስ) የምንጠቀመዉ ዘዴ ምርቶች በፍጥነት በዉስጣችዉ ያሉን የዉሃ ይዘት እንዳያጡ ያስችላል፡፡ 
የአማካኝ እርጥበትን ለመጨመር ሁነኛዉ ዘዴ የአየር ንብረትን መቀነስ ነዉ፡፡ ሌላዉ ዘዴ ደግሞ እርጥበታማነት ያለዉን 
አየር ምርቶች ባሉበት ካባቢያዊ አየር ዉስጥ እንደ ደመና፤ ወይንም በርጭት መልክ ክፊሉን ማርጠብ ነዉ፡፡ ሌላዉ 
አማራጭ ተጋላጭ ያልሆኑ እንደ ሰም እና መሰል ዉድ ያልሆኑ እና ደጋግመን ልንጠቀምባችዉ የምንችላቸዉን 
(polyethylene liners in boxes, coated boxes) ማሸጊያዎችን በመጠቀም ነዉ፡፡ ተጨማሪ የማሸጊያ ቁሳቁሶች 
የማቀዝቀዝ ተግባሩን ይበልጥ አስቸጋሪ ያደረጉታል፡፡ ስለዚህ አየር ማስገቢያ እና ማስወጫ ያላችዉ ማጓጓዣዎች 
(ካጠቃላይ የማጓጓዣዉ አካል 5 ፐርሰንት) ተመራጭ ናቸዉ፡፡ የማጓጓዣዉ አየር ማስገቢያዎች እና ማሳጫዎች 
ከታሸጉት ምርቶች አየር ማስገቢያዎች እና ማስጫዎች ጋር ትይዩ ሆነዉ የማቀዝቀዝ ተግባሩ መቀላጠፍ አለበት፡፡ አየር 
ማስገቢያ እና ማስወጫ ያላችዉ ማጓጓዣዎች የ ኦክስጅን (oxygen)፤ ካርቦን ዳይኦክሳይድ (carbon dioxide) እና 
ኢታለይን (ethylene) እንቅሳቃሴ ጋር ሳይቃረን የ ቪዲፒን (VPD) መቀነስ ይቻላል፡፡  

. 
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ክፍሉን ማቀዝቀዝ 

በኤሌትሪክ ሃይል የሚሰራ መካኒካል ማቀዝቀዣ የሚገኝ ከሆነ በክፍል ዉስጥ የማቀዝቀዝ ተግባር ምንም እንኳን በጣም 
አዝጋሚ ዘዴ ቢሆንም አነስተኛ ወጪ የሚጠይቀ ተግባር ነዉ፡፡ በክፍል ዉስጥ ማቀዝቀዝን ስንጠቀም በቀላሉ ምርቶችን 
በክፍል ዉስጥ ማከማቸት እና ቀዝቃዛ አየርን በክፍል፤ በካርቶን እና ጆንያ ዉስጥ እንዲዘዋወር መፍቀድ፡፡ ይህ 
የማቀዝቀዣ ዘዴ ቶሎ ለማይበላሹ/ለማይበሰብሱ ምርቶች እንደ ድንች፤ ሽንኩርት፤ፖም፤ስሯር ድንች እና መንደሪን 
የተመቸ ነዉ፡፡ ምክኒያቱም በቶሎ የሚበላሹ/የሚበሰብሱ ሰብሎች በአግባቡ ካልቀዘቅዙ በጣም በፍጥነት ይበላሻሉ፡፡ 
ቅዝቃዜን መቋቋም የማይችሉ ስብሎች ከመስክ እንደተሰበሰቡ ከ 10-13 ድግሪ ሴንቲ ግሬድ (50-55 ድግሪ ፋራናይት) 
የሚከማቹ ከሆነ ማቀዝቀዣ ክፍል ብቻ በቂ ሊሆን ይችላል፡፡ የማቀዝቀዣ ክፍል አስራር እና አጠቃቀም በጣም ቀላል 
እና የተለየ ማሳሪያን አይፈልግም፡፡ 

 
ምርቶች በፍጥነት እንዲቀዘቅዙ በካርቶኖች መካከል በቂ የሆነ ክፍተት መተዉ አስፈላጊ ነዉ፡፡ እሰከ 1 ኢንች (2.5 ሴንቲ 
ሜትር) ያለ ክፍተት አየር በምርቶቹ መካከል እንዲዘዋወር በቂ ይሆናል፡፡ አየር ማስገቢያ እና ማስወጫ ባላቸዉ 
ኮንቴነሮች የተቀመጡት ምርቶች አየር ማስገቢያ እና ማስወጫ በሌላችዉ ኮንቴነሮች ዉስጥ ከተቀመጡት ምርቶች 
በፍጥነት ይቀዘቅዛሉ፡፡ በአብዛኛዉ አነስተኛ በሆኑ ማቀዝቀዣ ክፊሎች ዉስጥ፤ በርካታ ምርቶች በአንድላይ የሚታጎሩ 
ከሆነ የማቀዝቀዝ ተግባር በሚፈለገው መጠን ሊከናወኝ አይችልም፡፡ በዚህም አይነት ሁኔታ ውስጥ የፈለገውን ያህል 
ለማቀዝቀዣው ስርአት ገንዘብ ወጪ ቢደረግም ምርቶቹን በሚመከርዉ የአየር ንብርት ዉስጥ ማቆየት አይቻልም፡፡ 
 
ምርቶች በማቀዝቀዣ ክፍል ዉስጥ በቀጭኑ በመደርደር በሁለት እስከ ሶሰት ካርቶኖችን ብቻ መደርደር አለባቸዉ፡፡ 
የአየር ማርገብገቢያውም (Fan) መገጠም ያለበት በክፍል ዉስጥ ያለዉን ቀዝቃዛ አየር በሁሉም ስፍራ እኩል 
እንዲያዘዋዉር በሚያስችል ቦታ ላይ ነዉ፡፡ በክፍል ዉስጥ የሚዘዋወርዉ አየር በወለሉ ላይ እና በማናቸዉም ክፍት 
ቦታዎች ይዘዋወራል፤ ስለዚህም አብዛኛዉን ጊዜ ቀዝቃዛዉ አየር ከዉጪ ወደ ማሻጊየዉ መሃል የሚገባዉ አየርን 
በሚያስተላለፍ ዘዴ በ(conduction) ነዉ፡፡ በተለያዩ ቦታዎች የምርቶቹን የአየር ሁኔታ በመለካት በተፈለገዉ መልኩ  
መቀዝቀዛቸዉን ማርጋገጥ አስፈላጊ ነዉ፡፡ ለማቀዝቀዣ ክፍሉም ትክክለኛዉ አደራደር እስኪገኝ ድረስ የምርቶቹን 
የመቀዝቀዣ መጠን እና አደራደር መቀየየር፡፡    
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በአየር ግፊት ማቀዝቀዝ (ዩኤስዲኤ (USDA) ፖርታኩለር ጭምር ገጽ 189 ላይ ተመልከት)  
 

በአየር ግፊት የማቀዝቀዝ ተግባር አየርን በማከማች ኮንቴነሮች ዉስጥ በመግፋት እና በመሳብ፤ ማንኛዉንም አይነት 
ምርት በፍጥነት የማቀዝቀዝ ተግባርን ይፈፅማል፡፡ አብዛኛዎቹ በአየር ግፊት የሚያቀዘቅዙ መሳሪያዎች የሚነደፉት 
ቀዝቃዛ እና እርጥበታማ አየርን በምርቶች ላይ እንዲያስራጩ ነዉ፡፡ ከዚህ በታች የተሰጠዉ ምሳሌ የአየር ማራገቢያው 
በቤት ውስጥ በማቀዝቀዣው ክፍል ግድግዳ ውስጥ ተገጥሞለት የተሰራበት ነው፡፡  

 

ቀዝቃዛ የግድግዳ ግፊት አየር ማቀዛቀዣ፡ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ፡ Rij, R. et al. 1979. Handling Precooling and Temperature Management of Cut Flower Crops 
for Truck Transportation. USDA Science and Education Administration, AAT-W-5, UC Leaflet 21058. 
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ከዚህ በታች የተመለከተዉ ሌላ ቀዝቃዜ ያለዉ ግድግዳ በአየር ግፊት የሚሰራ ማቀዝቀዣ ነዉ፡፡ የሸራው ንጣፍ/ወረቀት 
በደንብ በመታሸግ የርብራቡ ቀዳዳዎች ተዘግተው እንደ ቦይ ወደ ማቀዝቀዣው በደንብ እንዲሄድ ተደርጎ መዘጋት 
አለበት፡፡  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ምንጭ፡ Gast, K.L.B. and Flores, R. 1991. Precooling produce. Kansas State University Cooperative 
Extension, Manhattan, Kansas. 
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ከቦታ ቦታ ሊንሳቀስ የሚችል በአየር ግፊት የሚሰራ ማቀዝቀዣ ሸራ ወይንም የፖሊትሌን ንጣፍን (polyethylene 
sheet) በመጠቀም መስራት ይቻላል፡፡ ንጣፉ በሳጥኑ እላይና ከጀርባውም በወለሉ ላይ ይንከባለላል፡፡ ከዚያም ክፍሉን 
በደንብ ማሸግና አየሩን በካርቶኖቹ ክምር ማቀዝቀዣ ትይዩ በተበሳሳው ቀዳዳው እንዲወጣ መግፋት (የተበሱ ቦታዎች 
ቢያንስ የካርቶኑን ፊትለፊት 5ፐርሰንት መሆን አለበት) ነው፡፡ ይህም አይነቱ መሳሪያ ማቀዝቀዣ ባላቸው የማከማቻ 
ክፍሎች ውስጥ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ታስበው የተነደፉ ናቸው፡፡ የፋኑ ክፍል ተለይቶ የሚታየው እንዴት አየር 
በማቀዝቀዣ ውስጥ እንደ ሚሽከረከር ለማሳየት ነው፡፡ ለምርጥ ውጤት እና የስራውን ወጪ ለመቀነስ፣ ከፋኑ 
የሚወጣውን ሙቅ አየር ከማቀዝቀዢያ ክፍል ውስጥ ወደ ሚመለሰው አየር አቅጣጫ መደረግ ይኖርበታል፡፡    

 

 

ተንቀሳቃሽ በአየር ግፊት የሚሰራ ማቀዝቀዣ:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Parsons, R.A. and Kasmire, R.F. 1974. Forced-air unit to rapidly cool small lots of packaged 
produce. University of California Cooperative Extension, OSA #272. 
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ከዚህ በታች የተመለከቱት ማብራሪያ ስዕሎች፤ ሁለት አይነት ለተቆረጡ አበቦች አገልግሎት ሊውሉ የሚችሉ በአየር 
ግፊት የሚሰሩ ማቀዝቀዣዎች ናቸዉ፡፡ እያንዳንዱ መሳሪያ አየርን ከምርት ሳጥኖቹ በኩል ከቀዝቃዛዉ ክፍል ስቦ 
የሚያወጣ ማራገቢያ ተገጥሞለታል፡፡ 

 

 
 
 
ምንጭ፡ Rij, R. et al. 1979. Handling, Precooling and Temperature Management of Cut Flower Crops 
for Truck Transportation. USDA Science and Education Administration, UCLeaflet 21058. 
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ከዚህ በታች የተመለከተዉ ማብራሪያ የሚያመላክተዉ በካርቶኖች ውስጥ ምርቶችን በአየር ግፊት ለማቀዝቀዝ የአየር 
ማስገቢያ እና ማዉጫ ቀዳዳዎች የሚመከረዉን የአቀማማጥ/የአበሳስ ደርዝን ነዉ፡፡ የአየር ማስገቢያ እና ማዉጫ 
ቀዳዳዎች ቢያንስ የአጠቃላዩን ስፋት 5ፐርሰንት መሽፍን አለበት እንዲሁም መቀመጥ ያለበት ከ 5 እሰከ 7.5 ሴንቲ 
ሜትር (ከ2 እስከ 3 ኢንች) ከቤት ማዕዘናት (ጥግ) መራቅ አለበት፡፡ ጥቂት ሰፋፊ የሆኑ የአየር ማስገቢያ እና ማውጫ 
ቀዳዳዎች (ከ 1.3 ሴ.ሜ = ከ 0.5 ኢንች ወይም በላይ) የሆኑት ከብዙ  የአየር ማስገቢያ እና ማዉጫ ትናንሽ ቀዳዳዎች 
ይሻላሉ፡፡ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጮች፡ Thompson, J.F. 2002.Cooling horticultural commodities.pp.97-112. In: Kader, A.A.(ed). 
Postharvest Technology of Horticultural Crops. Univ. of California, Div. of Agricultureand Natural 
Resources, Publication 3311. 
 
Mitchell, F.G. et al. 1972. Commercial cooling of fruits and vegetables. California Agricultural 
Experiment Station Extension Service, Manual 43. 

አነስተኛ ደረጃ የድህረ ምርት አያያዝ ተግባራት፡ የሆርቲካልቸር ሰብሎች መመሪያ መጽሃፍ (4ተኛ እትም).                     ሐምሌ 2002 
 112 



 የአየር ሙቀት እና አንጻራዊ የእርጥበት መጠን ቁጥጥር 

በዉሃ ማቀዝቀዝ  

በውሃ የማቀዝቀዝ ተግባር ለአንዳንድ ምርቶች/እቃዎች ፈጣን የሆነ እና አንድ አይነት የማቀዝቀዝ አገልግሎትን 
ይሰጣል፡፡ ምርቱም ሆነ ማሽጊያዉ እጥበታማነትን፣ ክሎሪን (ዉሃን ለማንፃት የሚጠቅም)እና በውሃ ምክንያት 
ሊከሰቱ የሚችሉትን ጥፋቶች የሚቋቋም መሆን ይጠበቅባቸዋል (Mitchell in Kader, 1992)፡፡  

ቀላሉ በውሃ የማቀዝቀዝ ዘዴ በውሃ ማጠራቀሚ ገንዳ ውስጥ ምርቶችን መጨመር ነው፡፡ ከታች የሚታው የምርት 
ክምችቱን በመያዣ ዕቃ ውስጥ በሚèዝበት ወቅት በበረዶአማ ውሃ የሚያጥብ ነው፡፡ ይህ አይነቱ የክምር ውሀ 
ማቀዝቀዣ አይነቱም በአጠቃላይ የምርት ጭነት ተሞላ ርብራብ እንዲይዝ ተደርጎ መስራት ይቻላል፡፡(Thompson in 
Kader, 2002)፡፡ ምርቱ ለምን ያህል ግዜ ከቀዝቃዛ ውሃ ጋር ንክክ እንዳደረገ ሰዓቱን በመቆጣጣር የምርት መያዣዎችን 
መጨመር ይቻላል፡፡  

በውሃ የማቀዝቀዝ ማጠቢያ:  

 

በአንድ ጊዜ ብቻ የሚሰራ አይነት ውሃ  ማቀዝቀዢያ:  

 

አነስተኛ ደረጃ የድህረ ምርት አያያዝ ተግባራት፡ የሆርቲካልቸር ሰብሎች መመሪያ መጽሃፍ (4ተኛ እትም).                     ሐምሌ 2002 
 113 



 የአየር ሙቀት እና አንጻራዊ የእርጥበት መጠን ቁጥጥር 

በትነት ማቀዝቀዝ 

ከዚህ በታች ያሉት የማሸጊያ ቤቶች ተፈጥሯዊና በዉሃ ሊረጥቡ የሚችሉ ቁሳቁሶች የተገነቡ ሲሆን ናችዉ፡፡ ጠዋት 
በማለዳ ግድግዳዉን እና ጣራዉን በዉሃ ማርጠብ ከሳር የተስራዉን ቤት በትነታዊ መልክ የማሸጊያ ቤቱን 
እንዲያቀዘቅዝ ሁኔታን ይፈጥርለታል፡፡  

በሰንበሌጥ የተሰራ ማሸጊያ ቤት: 

 

ከዚህ በታች የተመለከተዉ የማሸጊያ መጋዘን ቤት (ማከማቻ) ግድግዳዉ የተሰራዉ እንደወንፊት ባለ ገመድ ሲሆን 
ከሰልን መያዝ ይችላል፡፡ ሁል ጊዜ በጠዋት ጠዋት ከሰሉን በዉሃ ማርጠብ መዋቅሩ በማትነን ቀኑን ሙሉ ቀዝቃዛማ 
የአየር ንብረት ይኖረዋል፡፡ 

                                               በሰንበሌጥ የተሰራ ማሸጊያ ቤት: 

 

 
 
 
ምንጭ፡ FAO. 1986. Improvement of Post-Harvest Fresh Fruits and Vegetables Handling- A Manual. 
Bangkok: UNFAO Regional Office for Asia and the Pacific. 
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በአየር የትነት ማቀዝቀዣዎች በማከማቻው መዋቅር ውስጥ የሚገኝ አየር በሙሉ ለማቀዝቀዝ ወይንም ደግሞ ጥቂት 
የምርት ኮንቴይነሮችን ለማቀዝቀዝ ተብሎ ሊሰሩ ይችልሉ፡፡ እንደነዚህ ያሉ ማቀዝቀዣዎችም የማቀዝቀዝ ችሎታቸው ከ 
1 እስከ 2 ሴለሽየስ ( 2 እስከ 4 ፋራናይት) የተወሰነ እሰከ ሆነ ድረስ ዝቅተኛ የርጥበት መጠን ያላችው አካባቢዎች 
በጣም ተስማሚ ናቸው፡፡ የማቀዝቀዣው የእንጨት ምንጣፍ ወይንም በውሃ የራሰ  ሳር እና ትንሽ ማራገቢያን 
በመጠቀም አየር በምንጣፉ ስር እንዲያልፍ ይደረጋል፡፡ እዚህ በተሰጠው ምሳሌ መሰረት፤ በደቂቃ በ8 ጫማ ምንጣፍ 
ላይ የሚፈስ 0.5 ጋሎን ውሃ በ1 እስከ 2 ሰዓት ገዜ ያህል ለ18 የምርት ሳጥኖች በቂ ርጥብ አየርን ለመስጠት ይችላል፡፡ 
ውሃውም ከታች በትሪ መሳይ ነገር ተሰብስቦ መልሶ መጠቀም ይቻላል፡፡  

ጥቂት መጠን ላላቸው የምርት ክምችት የትነት ማቀዝቀዣ በግፊት ከሚሰራ ማቀዝቀዣ ጋር መጠቀም ይቻላልለ፡፡ 
አየርም በእሽጎቹና በምርቶቹ በኩል ከማለፉ በፊት በቀዝቃዛው ምንጣፍ በኩል በማለፍ ይቀዘቅዛል፡፡ አየሩም ለተወሰነ 
ደረጃ ወደ ቀዝቃዛ የአየር መጠን ይለወጣል፡፡  

በግፊት አየር የሚሰራ የትነት ማቀዝቀዢያ:  

 
 
 
 
ምንጭ: Thompson, J. F. and Kasmire, R.F. 1981. An evaporative cooler for vegetable crops. California 
Agriculture, March-April: 20-21.  

ምንጭ: Mitchell in Kader, 1992. Postharvest Technology of Horticultural Crops. University of 
California, Division of Agriculture and Natural Resources, Publication 3311. 296 pp. 
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ከዚህ በታች የተመለከተዉ አየርን በማትነን የሚሰራዉ ማቀዝቀዣ የዉሃ እሽክርክሪት ተገጥሞለታል፡፡ ቀጭን እና 
በቀላሉ ሊተጣጠፍ የሚችል ሽቦ በማቀዝቀዣዉ በተቃራኒ በኩል ሁለት ቀጫጭን ሳጥኖችን ለመገንባት ጥቅም ላይ 
የዋለ ሲሆን ይህም አብዛኛዉን እረጥበታማ የሆነዉን ከሰል ወይም ደረቅ ሳሩን መሸከም ይችላል፡፡ ዉሃ ከሰሉ ላይ 
ወይም ደረቅ ሳር ላይ ሲንጠባጠብ እንዲሁም ንፋስ ተረባይኑን ሲያሽከረክር እረጥበትን ይመጣል፤ በማቀዝቀዣ ዉሰጥ 
በረድ የለ አየር ሁኔታ ይኖራል፡፡. ይህን ማቀዝቀዣ ስንጠቀም፤ የአማካኝ ርጥበት መጠንም  ወደ 85 ፐርሰንት ገደማ 
ቢሆንም የአየር ሙቀት መጠንም ከ 3 ወደ 5 ድግሪ ሴንቲ ግሬድ  (ከ 6 ወደ 10 ፋራናይት )፣ ከአካባቢው የአየር 
ሙቀት መጠን በታች ይቀንሳል፡፡ 

 

 
ምንጭ: Redulla, C.A. et al. 1984. Temperature and relative humidity in two types of evaporative 
coolers. Postharvest Research Notes, 1(1): 25-28. 
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አየርን በማትነን የሚሰሩ ማቀዝቀዣዎች ከቀላል ቁሶች ሊገነቡ ይችላሉ ለምሳሌ ከቃጫ እና ከቀርከሃ፡፡ ከዚህ በታች 
የተመለከተዉ “በማንጠባጠብ የሚያቀዘቅዝ”  ምንም አይነት ማራገቢያ ሳይኖር በትነት ብቻ የሚሰራዉም ነዉ፡፡ 
ክፍሉም ለቀጥተኛ የጸሃይ ብርሃን የማይጋለጥ ከሆነ እና የአየር ዝዉዉር ካለው ቅዝቃዜ ሁኔታውም ሊቀላጠፍ 
ይችላል፡፡ 

በማንጠባጠብ የሚሰራ ማቀዝቀዢያ:  

 
ምንጭ: Redulla, C.A. et al. 1984. Keeping perishables without refrigeration: use of a drip cooler. 
Appropriate Postharvest Technology 1(2): 13-15. 
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ሁለት ቀላል አየርን በማትነን የሚሰሩ ማቀዝቀዣዎች ተመረተዉ በፊሊፒንስ አገልግሎት ላይ የዋሉ ሲሆን 
አገልግሎታችዉም የተለያዩ አትክልቶችን (ቲማቲም፤ ጣፍጭ ቃሪያ፤ ሰናፍጭ) ለማቀዝቀዝ እና ለማከማችት ነዉ፡፡ 
አይነት “ኤ”፣ ከዚህ በታች እንደተብራረዉ ማቀዝቀዣዉ የተቀመጥዉ እንዳይዝግ በተደረገ ብረት ዉስጥ ሆኖ ሌላ የዉሃ 
ማስቀመጫ ከአናቱ ላይ ይኖረዋል፡፡ ጎኖቹ እና አናቱ በቃጫ የተሽፈን ሲሆን ሁሌም እረጥበት እንዲኖረዉ ዉሃ 
ይንጠባጠብበታል፡፡ ሁለተኛዉ አይነት፤ አይነት “ቢ’’ የዉስጥ ጎኖቹ የተገነቡት በተበሳሳ እንዳይዝግ በተደረገ ብረት 
ሲሆን ቀዳዳዎቹም 5 በ5 ሴንቲ ሜትር በሆነ እርቀት ላይ ይገኛሉ፡፡ ዉጪኛዉ ክፍል ደግሞ የተገነባዉ ጠንካራ 
ፕላሰቲክ ሆኖ በወንፊት መልክ (0.32 ሴንቲ ሜትር) የተሰራ ነዉ፡፡ በዉሰጥኛዉ እና በዉጭኛዉ ግድግዳ መካከል 
ያለዉ የ 1.5 ሴንቲ ሜትር ስፋት የተሞላዉ በሩዝ  ልጣጭ ነዉ፡፡ አናቱ ላይ በተቀመጠዉ የዉሃ ማስቀመጫ አማካኝነት 
እርጥበታማነቱን እንዲጠብቅ በጨረቅ እርጥበቱ ይተላለፍል፡፡ 

በእነዚህ ማቀዝቀዣዎች ዉስጥ የሚቀመጡ ምርቶች ከሌሎች ምርቶች በአከባቢ ሙቀት ዉስጥ ከሚቀመጡት የበለጠ 
ሳይበላሹ ለረጅም ጊዜ የመቀመጥ እድል ይኖራችዋል፡፡ ቲማቲም እና ቃሪያ ጥቂት ክብደት ቀንሰዋል እና በቀስታ 
የሚበስሉ ሆነዋል፤ እንዲሁም በፈሪጅ (በማቀዝቀዣ) ዉስጥ ሊቀመጡ እሰከሚችሉበት ጊዜ ማለትም እስከ 3 ሳምንት 
ጊዜ ድረስ በነዚህ ማስቀመጫዎች ዉስጥ ሊቀመጡ ይችላሉ፡፡ መበስበስ ችግር ሊሆን ይችላል፤ ነገርግን ከማቀዝቀዛችን 
በፊት ክሎሪን ባለዉ ዉሃ በማጠብ መቆጣጠር እንችላለን፡፡ ስናፍጭ በጣም አነስተኛ ክብደት የመቀነስ ዝንባሌ ሲያሳይ 
እሰከ 5 ቀን ድረስ አነስተኛ የሆነ የመጠዉለግ ሁኔታ አሳይቷል፡፡  

 

 

 

 

 

ምንጮች: Acedo, A.L. 1997. Storage life of vegetables in simple evaporative coolers. Tropical Science 
37: 169-175. 

Acedo, A. 1997. Ripening and disease control during evaporative cooling storage of tomatoes. Tropical 
Science 37: 209-213. 
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አየርን በማትነን የሚሰራ ማቀዝቀዣዎች በማከማቻዉ አናት ጫፍ ላይ ቢተከሉ/ቢቀመጡ አጠቃላይ ክፊሉን ወይም 
በማከማችዉ ክፍል ዉስጥ ያሉትን ምርቶች እንደ ስኳር ድንች ወይም ሌሎች ቅዝቃዜን የማይችሉ አዝርዕቶችን 
በጠቅላላ በተስማሚ አየር ሊያቆዩ ይችላል፡፡ የዉጪ አየር ማሰወጫዉ መቀመጥ/መኖር ያለበት በህንጻዉ የታችኛዉ 
ክፍል ዉስጥ መሆን አለበት ምክንያቱም አየሩ ክፍሉን ለቆ ከመዉጣቱ በፊት በከፍሉ ዉስጥ ይዘዋወራል፡፡  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ፡ Thompson, J.F. and Scheuerman, R.W. 1993. Curing and Storing California Sweet potatoes. 
Merced County Cooperative Extension, Merced, California 95340 
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ከዚህ በታች የተመለከተዉ በአነሰተኛ ወጪ ከጡብ የሚሰራ ማቀዝቀዣ ክፍል ነዉ፡፡ በግድግዳዎቹ መካከል ያለዉ 
ክፍተት የተሞላዉ በአሸዋ እና በጡብ ነዉ፡፡ አሸዋዉ በዉሃ ተሞልቶ ይቀመጣል፡፡ ፍራፍሬዎች እና አትክልቶችም 
ዉስጥ ይከተታሉ፡፡ አጠቃላይ ክፍሉም በምንጣፍ ወይም በሰሌን ይሽፈናል፡፡ ይህም ቅዝቃዜ ይዞ እንዲቆይ ያደርገዋል፡፡ 
ምንም እንኳን ይህን ለመገንባት በርካታ ጥሬ እቃዎች ሰለሚያስፈልጉ ምናልባትም እጅግ ጥንቃቄ ስለሚሹ፤  ዉድ የሆኑ 
ምርቶችን ማከማቸት ስንፈልግ ብቻ ብንጠቀመዉ ጠቃሚ ነዉ፡፡  

በህንድ ሞቃታማ ወቅት፤ ይህ ማቀዝቀዣ ክፍል በአማካኝ ከ 15 እሰከ 18 ድግሪ ሴንቲ ግሬድ  (59 እሰከ 65 ፋራናይት) 
ባለዉ የአየር ንብረት ዉስጥ እንዲሁም በአጠቃላይ 95 ፐርሰንት አማካይ ሙቀት ዉስጥ እንደሚቆይ ተዘግቧል፡፡  

 

የተሻሻለ በዜሮ ኋይል የሚሰራ ማቀዝቃዢያ ክፍል:  

 
 
 
ምንጭ: Roy S.K. 1989. Postharvest technology of vegetable crops in India. Indian Horticulture. Jan-
June: 76, 78. 
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በምሽት አየር ማናፍስ 

በቀን እና በማታ መካከል ያለዉ የአየር ጠባይ በከፍተኛ ሁኔታ የሚለያይ ከሆነ ማከማቻዎችን የማታዉን አየር 
በመጠቀም ማቀዝቀዝ ይቻላል (Thompson in Kader, 2002)፡፡ ማጠራቀሚያ መጋዘኖች ከድምፅ እና ሙቀት 
መጠበቅ የሚኖርባቸው ሲሆን አየር ማስገቢያ መሰራት የለባችዉ ከታች በምድር ላይ ነዉ፡፡ አየር ማስገቢያ ማታ ማታ 
ክፍት በመተዉ  የአየር ማራገቢያዎቹ አየርን ወደ ማከማቻ ከፊል እንዲስቡ ልንጠቀምባችዉ እንችላለን፡፡ ይህም 
መዋቅር ከድምፅ እና ሙቀት ከተጠበቀ እና አየር ማስገቢያው በጠዋት ከተዘጉ በቀን ሊኖር ከሚችለዉ ከፊተኛ ሙቀት 
ጠበቆ ተስማሚ አየር ንብረት እንዲኖር ያደረጋል፡፡ 
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በቅዝቃዜ ምክንያት ሊደረስ የሚችል ጉዳት 

እትክልት እና ፍራፍሬዎች አብዛኛዉን ጊዜ ከ 13 እሰከ 16 ድግሪ ሴንቲ ግሬድ (55 እሰከ 60 ፋራናይት)በታች ሲቀመጡ 
በቅዝቃዜ ምክንያት ሊደረሱ ለሚችሉ ጉዳቶች ይዳረጋሉ፡፡ በቅዝቃዜ ምክንያት የሚደረሱ ጉዳቶች የምርቶችን ጥራት 
ይቀንሳሉ፤ እንዲሁም የማከማቻ ጊዜያችዉንም ያሳጥራሉ፡፡ ከዚህ በታች በተሰጠዉ ሰንጠረዥ ዉስጥ በተለያዩ 
አዝዕርቶች ላይ በቅዝቃዜ ምክንያት ሊደረሱ የሚችሉ ጉዳቶችን እና ምልክቶችን እንደምሳሌ ቀርባüል፡፡ አብዛኛዉን ጊዜ 
የተጠቀሱት ምልክቶች የሚታዩት ምርቶቹ ከማቀዝቀዣዉ ከወጡ በሃላ ማለትም ለገቢያ ሲቀርቡ ብቻ ነዉ፡፡  

እትክልት እና ፍራፍሬዎች በዝቅተኛ የአየር ንብረት ዉስጥ ግን በረዶአማ ባልሆነ የአየር ንብረት ዉስጥ ሲከማቹ 
በቅዝቃዜ ምክንያት ሊከሰቱ ለሚችሉ ጉዳቶች ይጋለጣሉ፡፡ 

ምርት በአማካኝ ጉዳት ላያስከትል የሚችል   
የአየር ንብረት 

በ 0ºC እና ጉዳት በማያሰከትል የአያር ንብረት መካከል 
ሲከማች የሚሰተዋለዉ የጉዳት አይነት 

°C  °F  
ፖም (ጆናታሃን፣ ሚክነቶሽ፣ የሎው 
ኒውቶን) 
(Jonathan, McIntosh, 
Yellow Newton) 

2-3  36-38  ዉስጡ ቡኒያማ ቀለምን መያዝ፤ ማሃሉ ቡኒ መሆን፤ መበስበስ፤ 
የማቃጠል 

ሶሪት (Asparagus) 
 

0-2  32-36  መደነዝ፤ ግራጫማ ቅጠል፡ ጫፎቹ መጠዉለግ 

አቮካዶ 4.5-13  40-55  ዉስጡ ግረጫ-ቡያማ መሆን 

ሙዝ፤ ያልበሰለ ወይም ጥሬ 11.5-13  53-56  ሲበስል ደብዛዛማ መልክ ይኖረዋል 

ባቄላ (lima) 1-4.5  34-40  ቡኒያማ ዝገት የሚመስል ነጠብጣብ 

ባቄላ (snap) 7  45  ዝገታማ መልክ 

ክራንቤሪይስ (Cranberries) 2  36  መጠንከር 

የፈረንጅ ዱባ  7  45  ዉሃ የቋጠሩ ነጠብጣቦች፤ መበስበስ 

ደበረጃን (Eggplants)  7  45  ፍሬዎቹ ይጠቁራሉ፣ ይበሰብሳለ 

Guavas 4.5  40  መበስበስ፤ Pulp injury 

የወይን ፍሬ  10  50  ማቃጠል, pitting, ዉሃ ማጣት 

ጂካማ (Jicama) 13-18  55-65  መበስበስ፤ መልክ መቀየር 

ሎሚ 11-13  52-55  Pitting, membranous staining, red blotch  
 

Limes 7-9  45-48  ጊዜዉ በሄደ ቁጥር ቡኒያማ ቀለም ይይዛል 

ማንጎ 10-13  50-55  ቅረፊቱ ግራጫማ መልክ ይኖረዋል፤ በትክክል አይላጥም 

በሚቀጥለው ገጽ ይቀጥላል 
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የሐብሐብ ኣይነቶች 

 ካንታሎፔ (Cantaloupe) 2-5  36-41  መበሳሳት፣ መበስበስ  

 ሃኒ ዲዉ (Honey Dew) 7-10  45-50  ወደ ቀይ ቡኒ ቀለም መቀያር፤ መበስበስ፤ ለመላጥ አሰችጋሪ 
መሆን 

 ካሳባ (Casaba) 7-10  45-50  ከለይኛዉ ጋር ተመሳሳይ ነዉ ግን የቀለም ለዉጥ አያመጣም 

 (ክሬንሽዉ አና ፕረሺያን) 
Crenshaw and Persian  7-10  45-50  ከለይኛዉ ጋር ተመሳሳይ ነዉ ግን የቀለም ለዉጥ አያመጣም 

  ሃባብ 4.5  40  መበሳሳት፣ ጥሩ የልሆን ጠዕም 

ኦክራ (Okra) 7  45  ቀለም ይቀይራል፤ ውሃ መቋጥር፣ መበሳሳት፣ መበስበስ 

የወይራ ዘይት፣ በትኩሱ 7  45  ዉስጡ ቡኒያማ ቀለም ይኖረዋል 

ብረትኳ ፤ካሊፎረኒያ፤ አሪዞና 3  38  ዝገት የሚመስል ቡኒያማ ቀለም ይኖረዋል 

ፓፓዬ 7  45  ጣፅሙን ይቀይራል፤ መበስበስ፤ አልላጥም ማለት 

ቃሪያ 7  45  መበሳሳት፣ ስፋኑ መበስበስ፣ ፈሬዎች ይጠቁራሉ 

አናናስ 7-10  45-50  ሲላጥ የመደነዝ ኣና አረንጓዴ ቀለም ይኖረዋል 

ሮማን 4.5  40  ዉጫዊዉ ክፍል እና ዉስጣዊዉ ክፈሉ ቡኒያማ ቀለም 
ይኖረዋል 

ድንች 3  38  ጥቁር ቡኒያማ ቀለም ይኖረወል፤ መጣፈጥ²  

ዱባ እና ጠንካራ ሽፍን የለዉ ዝኩኒ 10  50  መበስበስ በተለይ አለቴሪያ ሩት 

ስኳር ድንች 13  55  መበስበስ፣ መበሳሳት፣ ውስጠኛው ክፍል ቀለም መቀየር፣ 
በሚቀቀልበት ሰኣት መጠጠር 

ታማሪሎስ 3-4  37-40  ቀለም መቀየር፣ ገጽታው መበሳሳት 

ቲማቲም 

 የበሰለ 7-10  45-50  ዉሃ መምጠጥ እና መለስለስ፤ መበስበስ 

 የለበሰለ-አረንጓዴ 13  55  ሲላጥ ደካማ ቀለም ይኖረወል፤ መበስበስ 

1አብዛኛዉን ጊዜ የተጠቀሱት ምልክቶች የሚታዩት ምረቶቹ ከማቀዝቀዣዉ ከወጡ በኅዋላ ማለትም ለገብያ ሲቀረቡ ብቻ ነዉ፡፡ 

2ለችፕስ (chips) እና ፍሬንች ፈራይዝ (French fries) ወይም ለሌላ ለጥብስ አገልግሎት ላይ የሚዉል ድንች፤ አግባብነት የለዉ 
የማከማቻ የአየር ሙቀት መጠን ከ8-12ºC (46-54ºF). 

 

ምንጭ: Harderburg, R.E., A. E. Watada, and C-Y. Wang 1986. The Commercial Storage of Fruits 
Vegetables. and Florist and Nursery Stocks. USDA, Agricultural Handbook No. 66. 
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የበረዶ አጠቃቀም  

በረዶ (አየርን በበረዶ ማስቀመጫ ዉስጥ አልፎ በምርቶች ዉስጥ እንዲያልፍ በማድረግ) ወይም በረዶን ከአናቱ ላይ 
በማስቀመጥ (ከምርቶቹ ጋር ቀጥተኛ ግኑኝነት እንዲኖር በማድረግ)እንደ ዋና ማቀዝቀዣ ምንጭ ሊያገለግል ይችላል፡፡ 
በረዶ አንድን ምርት ሊያቀዘቅዝ የሚችልዉ ከቀለጠ ብቻ ነዉ፡፡ ስለዚህ በቂ የአየር ዝዉዉር መኖር ለተገቢ ቅዝቃዜ 
አስፈላጊ ነው፡፡ ቀለል ያለ የበረዶ መያዣ ከዚህ በታች ቀርቦዋል፡፡  

የተከፈለው ክፍል- በቤንዚን ወይም በናፍጣ ሚሰራ ሞተር መገጠም ያለበት ዉጪ ነዉ፡፡ 

  

 

በኤሌክትሪክ ሃይል የሚሰራ የማራገቢያ ሞተር አብዛኛዉን ጊዜ የሚገጠመዉ በቀዝቃዛ ቤት ዉስጥ ነዉ፡፡ የማራገቢያው 
አቅም ቢያንስ ከባዶ የክፊሉ ይዞታ ጋር እኩል መሆን ይኖርበታል፡፡ ይህም ማለት (ማለትም 12x8x8=768 ኩቢክ 
ጫማ፤ ስለዚህ የማራገቢያ አቅም በትንሹ ቢያንስ 768 ኩቢክ ጫማ በአንድ ደቂቃ/cfm መሆን አለበት)፡፡   

(cfm= cubic feet/min) 
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የፊትለፊት ከፍታ  

 

ከላይ ምልከታ- የንፍስ አቅጣጫ ጠቋሚዎች ከፊል ጣሪያዉ ላይ መሆናችዉ  በክፊሉን ውስጥ የአየር ስርጭቱን የተሻለ 
በማደረግ የማቀዝቀዝ ተግባሩን ያቀላጥፉታል፡፡  

 
 
ምንጭ Grierson, W. 1987. Postharvest Handling Manual Commercialization of Alternative Handling 
Crops Project. The Belize Agribusiness Company/Chenomics International/USAID. 
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የደቀቀ ወይም የተስባበር በረዶን ለማሽግ በቀጥታ እንዳለ ማስቀመጥ ወይም ከዉሃ ዉስጥ ማሰቀመጥ እና ማሸግ 
ይቻላል፡፡ በረዶን እንደማቀዝቀዣነት መጠቀም ከሌሎች አማራጮች አንጻር ከፊተኛ የሆነ እርጥበታማ ከባቢ አየር 
በምርቶች አከባቢ እንዲኖር ያደረጋል፡፡ በረዶን ለማሸግ ወይም ከቦታ ወደ ቦታ ለመንቀሳቀስ እርጥበትን ሊቋቋም 
በሚችል እቃ ዉስጥ፣ በቅዝቃዜ የማይጎዳ ምርት መሆን ይኖርበታል (ሰም የተነከረ ወፍራም ወረቀት፤ ፕላሰቲክ ወይም 
እንጨት)፡፡  

 

ለአንዳንድ ምርቶች በሚጓጓዙበት ወቅት በረዶዉን ከላይ የሚቀመጥዉ ከፍተኛ እርጥበትን ለማቆያት ሲባል ነዉ፡፡ 
ይህንም መጠቀም የሚቻለዉ በእርጥበት ሊበላሹ በማይችሉ እና ሊቋቋሙ በሚችሉ ምረቶች ነዉ (ለምሳሌ፡- ካሮት፤ 
ጣፍጭ በቆሎ፤ ካንታሎፕስ (cantaloupes)፣ እሰከሮል(escarole)፤ ሰላጣ፤ ተቀቅሎ የሚበላ ቅጠል፤ ራዲሽ (radishe)፤ 
ባረኮሊ፣ አረንጓዴ ሽንኩርቶች )፣ እና ውሃን የሚችሉ ማሸጊያዎች(ሰም የተነከረ ወፍራም ወረቀት፤ ፕላሰቲክ ወይም 
እንጨት)፡፡  

የበረዶዉ አቀማመጥ በአንድ ቦታ መከመር የለበትም፤ በመስመር ነዉ መደረደር የለበት፡፡ በማጓጓዣ ትራንስፖርት 
መኪና ዉስጥ አየር ማዘዋወሪያዉ እንደይታፍን ጥንቃቄ መደረግ አለበት፡ 

በረዶ ከላይ መቀመጥ ያለባቸው ምርቶች፡ በረዶው ከላይ መቀመጥ የሚችልባቸው ምርቶች፡ 
 

ስኳር ድንቾች ከላይ 
አበባ ጎመን 
ካሮቶች ከላይ 
ጣፋጭ በቆሎ 
ጥቅል ጎመን (endive) 
ኢስካሮል (escarole) 
አረንጓዴ ሽንኩርቶች 
ምግብ ማጣፋጫ ተክል (parsley) 
 ራዲሽ (radishes) ከላይ  
አረንጓዴ ራዲሽ (radish greens) 
ሲፕናች (spinach) 
ቀይስር  
ቀይስር ከላይ 
አረንጓዴ ቀይስር 
ወተርክረስ (watercress) 

አርቲቾክስ (artichokes),  ግሎብ (globe) 
አረንጓዴ ድንች 
የድንች የላይኛው ክፍል 
ብሩስሰልስ ስፕራውትስ (brussels sprouts) 
ካንታሎፕስ (cantaloupes) 
ካሮት የላይኛው ክፍል 
ሰለሪያክ (celeriac) 
የስዊዝ ቆስጣ (chard) 
ኮህልራቢ (kohlrabi) 
ባሮ ሽንኩርት (leeks) 
አረንጓዴ ስናፍጭ  
ፓርስኒፕስ (parsnips)-ካሮት የመሰለ ነጭ ተክል 
ራዲሽስ (radishes) 
ሩታባጋስ (rutabagas) 

 
 
ምንጮች: Thompson, J.F. 2002. Cooling horticultural commodities. pp.97-112. In: Kader, A.A. (ed). 
Postharvest Technology of Horticultural Crops. Univ. of California, Div. of Agriculture and Natural 
Resources, Publication 3311.  

McGregor, B.M. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of Transportation, 
Agricultural Handbook Number 668. 
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አማራጭ የማቀዝቀዣ ዘዴዎች 
በጨረር ማቀዝቀዝ (Radiant Cooling) 

የሶላር ሲስተም ከአየር ማስገቢያ እና ማውጫ ሥርዓት ጋር የተገናኘ ከሆነ በጨረር ማቀዝቀዝ ተግባር 
የማከማቻዉን/የመጋዘኑን የአየር ንብረት ለመቀነስ ጥቅም ላይ ሊዉል ይችላል፡፡ ከጸሃይ ብርሃን የሚገኝን ሀይል በምሽት 
መጠቀም፤ ሙቀትን ከከባቢዉ አየር ማስወገድ ይቻላል፡፡ ከምሽቱ የአየር ንብረት ከ 4 ድግሪ ሴንት ግሬድ (8 
ፋራናይት) በታች መቀነስ ይቻላል፡፡  

 
የዉሃ ጉድጓድን በመጠቀም 

በአብዛኛዉ የዓለም ክፍል የጉድጓድ ዉሃ ከከባቢዊዉ የአየር ንብረት በጣም ቀዝቃዛ ነዉ፡፡ አብዛኛዉን ጊዜ ጥልቅ የሆነ 
የዉሃ ጉድጓድ የሚኖረዉ ቅዝቃዜ በአማካኝነት አከባቢዉ ላይ የሚኖረዉ የአየር ሁኔታ ጋር አንድ አይነት መጠን 
ይኖራቸዋል፡፡ የጉድጓድ ዉሃ ሃይድሮ-ኩሊንግን (hydro-cooling) ለመጥቀም ያስችላል፡፡ እንዲሁም በመርጨት 
በማከማቻዉ አከባቢ ላይ በአማካኝ ከፍተኛ የሆነ እርጥበትን መፍጠር ይቻላል፡፡  

 
በከፍተኛ ቦታ ላይ ማከማችት/ማስቀመጥ 

1 ኪሎሜትር ከፍታ ከ 10 ድግሪ ሴንት ግሬድ (18 ፋራናይት) የአየር ንብረት መቀነስን ያስከትላል፡፡ ምርቶችን በከፍተኛ 
ከፈታ  ላይ ማስቀመጥ ቢቻል ኖሮ ወጪን በከፍተኛ ደረጃ ይቀንስ ነበር፡፡ በከፍተኛ ከፊታ ላይ አገልግሎት የሚሰጡ 
መጋዘኖች/ማከማቻዎች ከባህር ጠልለ መጋዘኖች/ማከማቻዎች ጋር ሲነፃፀሩ በከፍተኛ ከፍታ ላይ አገልግሎት የሚሰጡ 
መጋዘኖች/ማከማቻዎች አነስተኛ ሃይል ነዉ ሚፍልጉት፡፡  

እንደ ህግ በምሽት አየር ማስገባት እና ማስወጣት የምርቶችን አየርንብረት ሁኔታ በሚገባ ማቆየት ይችላል፡፡ ይህም 
የሚሆነዉ የዉጪዉ አየር ከሚፈልገዉ የምርቶች አየርንብረት ሁኔታ በአንድ ምሽት ከ5-7 ስዓት አነስተኛ ከሆነ ነዉ፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ምንጮች: Thompson, J.F. 2002. Cooling horticultural commodities. pp.97-112. In: Kader, A.A. (ed). 
Postharvest Technology of Horticultural Crops. Univ. of California, Div. of Agriculture and Natural 
Resources, Publication 3311. 
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አንፃራዊ የእርጥበት መጠንን በመጨመር 

የፍሪጅ አየር በአንፃራዊ እርጥበታማነት ይዘቱ ዝቅተኛ ስለሚሆን አባዛኛውን እጸዋት ማለትም አበባ፤ አትክልቶችንና 
ፍራፍሬዎችን ለማከማቸት ይጠቅማል፡፡ በማከማቻ ክፍል ዉስጥ አናፃራዊ እርጥበታመነትን ለመጨመር ቀላሉ መንገድ 
የማከማቻዎቹን/መጋዘኖቹን መሬቱን ማረጠብ ወይም በትንሹ በቀዝቃዛ ዉሃ መርጨት እና ዉሃዉ እንዲተን ማድረግ፡፡ 

ቋሚ እና ዘላቂ ለሆነ ከፍተኛ አንፃራዊ እርበጥትን በመጋዘን/ማከማቻ አከባቢ ለማኖር፣ ወደ ሚቀዘቅዘዉ ዉሃ 
እርጥበትን መጨመር ይቻላል፡፡ ማራጋቢው አየር በመሳብ ወደ ማቀዝቀዛው ማትነኛ ጥቅሎች ማሳለፍ (R) ከዚያም 
የረጠበውን ሽበታማ ነገር ወይም ገለበሰ ያልፋል(M). የረጠበውም አየር ግድግዳው ላይ ባሉት ቀዳዳዎች በኩል ወደ 
ማከማቻ ክፍል ይገባል(P).  

እርጥቡ ነጭ ነግር (wet moss) በማቀዝቀዛው ማከማቻ ክፍል ውስጥ የእርጥበት ምንጭ በመሆን ያገለግላል፡ 

 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Lopez, E.G. 1983. Conservación de la Producción Agrícola. Barcelona Editorial Aedos. 188 pp. 
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ፖያቶሊን (polyethylene) ላይነርነ ፈየበርቦርድ ዉስጥ መጠቀም ምርቶችን የሚጠብቅ ሲሆን እንደ ቼሪስ (cherries)፤ 
የአበባ ማር፤ ኪዊፈሩት (kiwifruits)፤ ሙዝ እና ዕፅ ባሉ ምርቶች ዉስጥ የሚገኝዉን ዉሃ እንዳይቀንስ ይረዳል፡፡ 
በዉስጠኛዉ ክፍል የተያዘዉ የዉሃዉ ትነት በምርቱ አከባቢ የሚገኘዉን የአረኤች  (RH) መጠን ይጨምራል፡፡ 
ምርቶቹንም የሚያንቀሳቅሰዉ አካል በማሸጊያዉ ሳጥን ዉስጥ በምርቶች መካከል ሊፈጠር የሚችለዉን መተፋፈግ እና 
መላላጥን ለመቀነስ ይቻላል፡፡  
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 ቶሎ ለሚበላሹ ምርቶች የቀዝቃዛማነት ትስስሩን ጠብቆ ማቆየት 
 

• ምርቱን ከፀሃይ ብርሃን መጠበቅ 
• ምርቱን በፍጥነት ወደ ማሸጊያዉ ቤት መዉሰድ 

 
• ከማቀዝቀዝ በፊት ያለዉን ቆይታ ማሳጠር 
• በተቻለ ፍጥነት ምርቱን እንዲቀዘቅ ማድረግ 

 
• ምርቱን በጣም ተሰማሚ በሆን የአየር ንብረት ዉስጥ  ማቆየት 
• መጀመሪያ የገባ መጀመሪያ ይወጣል የሚለዉን መርህ መተግበር 
• በተቻለ ፍጥነት ምርቱን ለገብያ ማቅረብ 
 
• የቀዘቀዘ ማራገፊያ ቦታን ተጠቀም 
• ከመጫኑ በፊት መኪናዉን እንዲቀዘቅዝ አድረግ 
• ከእንጭት የተሰራዉን መጫኛ ተሸከረካሪዉ ማሀል ላይ ይቀመጥ 
• በጉዞ ወቅት መዘግየትን ማስወገድ 
• በጉዞ ወቅት የአየር ሁኔታዉን እየተቆጣጠርህ ተጓዝ 
• ጭነት መኪናው ሁለት የሚቆምባቸው ቦታዎች ካሉት የፕላስቲክ 

መጠቅለያ በባለማቀዝቀዣው መኪና በር ውስጥ ማስቀመጥ  

 
• ምርቱን  እንዲቀዘቅ በተደረገ ቦታ አራግፍ 
• የምርቶቹን የአየር ሁኔታ ለካ 
• በፈጥነት ምርቶቹን ወደ አስፈላጊዉ/ትክክለኛዉ ቦታ አዘዋዉር 
• እንዲቀዘቅዙ በተደረጉ ተሸከረካሪዎች ምርቶቹን ለችርቻሮ ገቢያ 

ወይም ለምግብ ቤቶች  አጓጉዝ 
• በትክክለኛው የአየር ሙቀት መጠን መካከል ምርቱን ማሳየት 
 
• ምርቶቹን በትክክለኛዉ የአየር ሙቀት መጠን ዉስጥ ማኖር 
• ምርቶቹን በተቻለ ፍጥነት መጠቀም 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
      

መሰብሰብ 
 

ማቀዝቀዝ 
 

ጊዚያዊ ክምችት 
 

መዳረሻ ቦታ ሊኖር 
የሚገባዉ አያያዝ   

ወደ ገቢያ ማጓጓዝ 

በመኖሪያ ቤት  
ወይም በምግብ ቤት 
ዉስጥ   ሊኖር 
የሚገባዉ  አያያዝ 
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ምዕራፍ 7 ፡ የአትክልት፤ ፍራፍሬና የአበባ ምርቶችን በአግባቡ ማከማቸት  
 

ምርቶች እንዲከማቹ የሚፈለግ ከሆነ፤ ከፍተኛ ጥራት ካላቸው ምርቶች መጀመር አስፈላጊ ነው፡፡ የሚከማቸው ምርት 
በውሰጡ የተበላሸ ወይም በበሽታ የተጠቃ ክፍል መኖር የለበትም፤ እንዲሁም ማስቀማጫዎችም አየር በአግባቡ 
የሚመላለስባቸውና ምርቶችን ከመጨፍለቅ የሚጠብቁ ሊሆኑ ይገባል፡፡ በአጠቃላይ ተገቢ ምርቶችን የማከማቸት 
ተግባር ሙቀትን መቆጣጠር፡ አንፃራዊ የእርጥበት ቁጥጥር፡ የአየር ዝውውርና በማስቀመጫዎች መካከል ለአየር 
ዝውውር የሚሆን በቂ ክፍተት እንዲኖር ማድረግና አብረው መሆን የማይገባቸውን ምርቶች አለመቀላቀልን ያካትታል፡፡  

አብረው እንዲከማቹ የሚደረጉ ምርቶች በተመሳሳይ የሙቀት መጠን፡ አንፃራዊ እርጥበትና በማከማቻው ሥፍራ ያለውን 
የኤቲሊን መጠንን በመቋቋም መቆየት የሚችሉ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡  የበሰለ ሙዝ፡ ፖምና ካነታሉፕን የመሳሰሉ 
ከፍተኛ ኤቲሊን የሚያመነጩ ምርቶች ከኤቲኒን ጋር በማይስማሙት ሰላጣ፡ የፈረንጅ ዱባ፡ ካሮት፡ ድንችና ስኳር ድንች 
በመሳሰሉት ላይ ሥነ ህይወታዊ ለውጦችን በማስከተል የማይፈለግ የቀለም፡ የጣዕምና የገፅታ ለውጥን ያመጣሉ፡፡ 

ምርቶችን በማከማቸት ወቅት የሚኖርን ሙቀት ለመቆጣጠር ማከማቻዎች በሚገነቡበት ጊዜ አራቱም የግድግዳቸው 
ሥፋት የተለያየ መጠን (ሬክታንግል) ከሚሆኑ ይልቅ ተመሳሳይ ስፋት (ስኩዌር) እንዲሆኑ በማድረግ መጠቀም 
ይቻላል፡፡ ምክንያቱም በሬክታንግል ቅርፅ የተገነቡ ማከማቻዎች ከስኩዌር ይልቅ ሰፊ የግድግዳ መጠን ስለሚኖራቸው 
መጠኑ ከፍ ያለ ሙቀት በግድግዳዎቹ በኩል ሰርጎ ስለሚገባ ለማቀዝቀዝ ከፍተኛ ወጪን ይጠይቃል፡፡ ሙቀትን 
የመቆጣጠር ሥራን ማከማቻዎችን ከለላ እንዲኖራቸው በማድረግ፡ ነጭ ቀለም ቀብቶ የፀሃይ ጨረር ተንፀባርቆ 
እንዲመለስ በማድረግ ወይም ውሃ በጣራዎች ላይ የማርከፍከፍ ዘዴን በመጠቀም የትነት ቅዝቃዜ በመፍጠር ማገዝ 
ይቻላል፡፡ የተባበሩት መንግሥታት የምግብና እርሻ ድርጅትም (ኤፍ.ኤ.ኦ) በሞቃት አካባቢዎች የሙቀት ሥርገትን 
ለመከላከል የምርት ማከማቻዎችን ለመገንባት በብረትና በሲሚንቶ ወፍራም ግድግዳ ያላቸው እንዲሆኑ ይመክራል፡፡ 

ዝቅተኛ ወጪን የሚጠይቁ ቀዝቃዛ ክፍሎች ወለላቸውን በሲሚንቶ እንዲሁም የፖሊዩሬታን ፎምን ደግሞ እንደ 
የሙቀት መከላከያ በመጠቀም መገንባት ይቻላል፡፡ ማከማቻን በባለስድስት ግድግዳ ቅርፅ መገንባት ደግሞ ከአጠቃላዩ 
የማከማቻ ስፋት አንጻር የነጠላ ይዘት መጠንን ከመቀነሱ ተጨማሪ የግንባታና የማቀዝቀዣ ወጪንም ይቀንሳል፡፡ ሁሉም 
የማከማቻው መገጣጠሚያዎች በሙሉ በጥንቃቄ የተደፈኑና የበሮቹ ጠርዝም የጎማ መሸፈኛ ይደረግባቸዋል፡፡ ምርቶች 
ሲቀዘቅዙም የአየር ማቀዝቀዣቀው የአየር ፍሰት መጠን 100 ሲኤፍ/በቶን (51/ሰከ/ቶን) በሆነ መጠን መስተካከል 
ያስፈልገዋል፡፡ አንድ ጊዜ ማቀዝቀዙ ከተጠናቀቀ በኋላ የአየር ፍሰት መጠኑ የምርቶችን ቅዝቃዜ ወደሚጠብቅ ዝቅተኛው 
ፍጥነት መቀነስ ይኖርበታል ( ቶምሰን ከ20 እስከ 40ሲኤፍኤም/በቶን ብዙ ጊዜ በቂ ነው፡፡) ከፍ ያለ የማቀዝቀዣ የትነት 
ኮይሎች ስፋት፤ በኮይሎችና በሚፈለገው ክፍል ሙቀት መካከል ዝቅ ያለ የሙቀት ልዩነት እንዲኖር ያደርጋል፤ ስለዚህም 
የሚፈለገው ምርት ሲቀዘቅዝ የሚያጣው እርጥበት ዝቅ ያለ ይሆናል፡፡ 

ከፍታ ሲጨምር የአየር ሙቀት ስለሚቀንስ በከፍታማ ሥፍራዎች ላይ የሚገኙ ማከማቻዎች ውጤታማ ሊሆኑ 
ይችላሉ፡፡ ስለዚህም ከፍታ ሲጨምር የትነት ቅዝቃዜን ያስከትላል፡ የሌሊት ቅዝቃዜና እየሰፋ የሚሄድ ቅዝቃዜን የተሳካ 
ያደርገዋል፡፡ በደቡባዊ ቻይና ከመሬት በታች ማከማቻዎች ለፍራፍሬ ምርቶች የተለመደ ሲሆን፤ በሰሜናዊ ቻይና ደግሞ 
ፖም በዋሻዎች ውስጥ እንዲከማች ይደረጋል፡፡ ይህ ዘዴም በ 1900ዎቹ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በስፋት ጥቅም ላይ 
ውሎ ነበር፡፡  

ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርትን የመሳሰሉ የተወሰኑ ምርቶች ዝቅ ባለ አንፃራዊ እርጥበታማ አካባቢ ቢቀመጡ ይመረጣል፡፡ 
ከመለቀማቸውና ወደ ማከማቻ ከመግባታቸው በፊት የእነዚህን ምርቶች ውጫዊ ሽፋን እንዲደርቅ ማድረግ ከመበስበስና 
ከውስጣቸው ተጨማሪ ውሃን እንዳያጡ በመከላከል ይረዳቸዋል (ምዕራፍ 2ን ይመልከቱ)፡፡ 
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ለንግድ የተገነቡ የማቀዘወቀዣ ክፍሎች በጣም ውድ ሊሆኑ ይችላሉ፤ ነገር ግን እንደ ጥሩ አጋጣሚ በአነስተኛ ደረጃ 
ለሚሰሩ በርካታ አማራጮች አሏቸው፡፡ የማቀዝቀዣ ክፍሎች በራስ የሚገነቡ ሊሆኑ ይችላሉ፡ ጥቅም ላይ ውለው 
የነበሩ አዲስ ወይም ቀድሞ የተዘጋጁትን መግዛት ይቻላል፡ ወይም ደግሞ የባቡር ፍርጎ፡ የረጅምርቀት ካሚዮን፡ 
የመርከብ ኮንቴይነርን የመሳሰሉ ለማቀዝቀዣ ማጓጓዣነት የተሰሩትን መጠቀም ይቻላል፡፡ የማቀዝቀዣ ክፍል ለመግዛት 
ወይም ለመገንባት አማራጮችን ለመገምገምና ለእርስዎ ስራ የሚስማማ መጠንን ለመወሰን ተጨማሪ መረጃ ካስፈለግዎ 
ከዚህ በታች ያለውን ምንጭ ይመልከቱ፡፡  

Thompson, J.F. and Spinoglio, M. 1994. Small-scale cold rooms for perishable commodities. Family Farm Series, 
Small Farm Center, University of California, Davis. 

በማከማቻ ሥፍራ ውስጥ የሚገኝን የአየር ውህደት ጥንቅር የአየር ዝውውር መጠኑን (ንፁህ አየር በማስገባት) ከፍ እና 
ዝቅ  በማድረግ ወይም ማግኒዢየም ፐርማንጋኔት የመሳሰሉ ጋዝ የሚመጡ ንጥረ ነገሮችን በመጠቀም  መለወጥ 
ይቻላል፡፡ በከፍተኛ መጠን ቁጥጥር የሚደረግበት ወይም የተስተካከለ የማከማቻ ሥፍራ የረቀቀ ቴክኖሎጂና የቁጥጥር 
ክህሎትን ይፈልጋል፡፡  ቢሆንም ግን አነስ ያለ መጠን ያለውን ምርት ለመጠበቅ ቀለል ያሉ ዘዴዎችም አሉ፡፡ 
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ተስማሚ የማከማቻ ስፍራ የአየር ሙቀት መጠን 

ተስማሚ ሙቀትና አንፃራዊ እርጥበት፣ እንዲሁም የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶች ግምታዊ የማጓጓዣና ከአገልግሎት 
በፊት የቆይታ ጊዜ(በእያንዳንዱ ሰብሎች ላይ ለተሟላ መረጃ  Hardenburg et al, 1986 ተመልከት).  

ምርት የሙቀት መጠን አንፃራዊ እርጥበት 
(በመቶኛ) 

ግምታዊ የማከማቻ 
ጊዜ 

ዲግረሰልሺየስ ዲግሪፋራናይት 

አማራንዝ (Amaranth) 0-2 32-36  95-100 ከ 10-14 ቀናት 

እንስላል (Anise) 0-2  32-36 90-95 ከ 2-3 ሳምንታት 

ፖም አፕል (Apples)  -1-4 30-40 90-95 ከ 1-12 ወራት 

አፕሪኮትስ (Apricots)  -0.5-0 31-32 90-95 ከ 1-3 ሳምንታት 

አርቲቾክስ(Artichokes, globe)  0  32 95-100 ከ 2-3 ሳምንታት 

የኤሺያ ሽክኒት(Asian pear)  1  34 90-95 ከ 5-6 ወራት 

ሶሪት (Asparagus)  0-2 32-35 95-100 ከ 2-3 ሳምንታት 

አቴሞያ (Atemoya)   13 55 85-90 ከ 4-6 ሳምንታት 

አቦካዶ ፊረቴ፡ ሃሰ (Avocados, 
Fuerte, Hass) 

 

7 45 85-90 2 ሳምንታት 

አቦካዶ፡ ሉላ፡ ቡዝ (Avocados, 
Lula, Booth) 

-1 4 40 90-95 ከ 4-8 ሳምንታት  

አቦካዶ፣ ፈችስ፣ ፖሎክስ  (Fuchs, 
Pollock)    

13 55 85-90 2 ሳምንታት 

ባባኮ (Babaco)  7 45 85-90 ከ 1-3 ሳምንታት 

አረንጓዴ ሙዝ  13-14 56-58 90-95 14 ሳምንታት 

ባርባዶስ ቼሪ (Barbados cherry) 0 32 85-90 ከ 7-8 ሳምንታት 

የባቄላ በቆልት (Bean sprouts)    0 32 95-100 ከ 7-9 ቀናት 

ደረቅ ባቄላ (Beans, dry)  4-10 40-50 40-50 ከ 6-10 ወራት 

አረንጓዴ ባቄላ (Beans, green or 
snap) 

4-7 40-45 95 ከ 7-10 ቀናት 

ባቄላ፣ ሊማ፡ ኢንፖድስ (Beans, 
lima, in pods)   

5-6 41-43 95 5 ቀናት 

ስኳር ድንች (Beets, bunched)   0 32 98-100 ከ 10-14 ቀናት 

ስኳር ድንች (Beets, topped)  0 32 98-100 ከ 4-6 ወራት 

የቤልጄም ጥቅል ጎመን (Belgian 
endive)  

2-3 36-38 95-98 24 ሳምንታት 

መራራ ሀብሃብ (Bitter melon)  12-13 53-55 85-90 ከ 2-3 ሳምንታት 

ብላክ ሳፖት (Black sapote)  13-15 55-60 85-90 ከ 2-3 ሳምንታት 

ብላክቤሪ (Blackberries)  -0.5-0 31-32 90-95 ከ 2-3 ቀናት 

ብለድ ኦሬንጅ (Blood orange)  4-7 40-44 90-95 ከ 3-8 ሳምንታት 

ብሉቤሪ (Blueberries)  -0.5-0 31-32 90-95 2 ሳምንታት 

ቦክ ቾይ (Bok choy)   0 32 95-100 3 ሳምንታት 

ቦኒያቶ (Boniato)  13-15 55-60 85-90 ከ 4-5 ወራት 

ብሬድፍሩት (Breadfruit)  13-15 55-60 85-90 ከ 2-6 ሳምንታት 

አበባ ጎመን (Broccoli) 0 32 95-100 ከ 10-14 ቀናት 
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ብሩሴልስ ስፐሩት (Brussels 
sprouts) 

0 32 95-100 ከ 3-5 ሳምንታት 

ያልደረሰ ጎመን (Cabbage, early) 0 32 98-100 ከ 3-6 ሳምንታት 

የደረሰ ጎመን (Cabbage, late)    0 32 98-100 ከ 5-6 ወራት 

የቁልቋል ቅጠሎች (Cactus 
Leaves ) 

2-4 36-40 90-95 3 ሳምንታት 

ቁልቋል ፒር (Cactus Pear)  2-4 36-40 90-95 3 ሳምንታት 

ካይሚቶ (Caimito)     3 38 90 3 ሳምንታት 

ካላባዛ (Calabaza) 10-13 50-55 50-70 ከ 2-3 ወራት    
 

ካላሞንዲን (Calamondin)   9-10 48-50 90 2 ሳምንታት 

ካኒስቴል (Canistel)  13-15 55-60 85-90 3 ሳምንታት 

ካንታሉፕስ (Cantaloupes) (3/4-
slip)  

2-5 36-41 95 15 ቀናት 

ካንታሉፕስ (Cantaloupes (full-
slip) ) 

0-2 32-36 95 ከ 5-14 ቀናት 

ካራምቦላ (Carambola)  9-10 48-50 85-90 ከ 3-4 ሳምንታት 

ካሮት በእስር (Carrots, 
bunched) 

0 32 95-100 2 ሳምንታት 

ካሮት የደረሰ (Carrots, mature) 0 32 98-100 ከ 7-9 ወራት 

ካሮት ያልደረሰ (Carrots, 
immature)    

0 32 98-100 ከ 4-6 ሳምንታት 

ጣፋጭ ፖም (Cashew apple)  0-2 32-36 85-90 5 ሳምንታት 

ካውሊፈላወር (Cauliflower)   0 32 95-98 34 ሳምንታት 

ሴሌሪያክ (Celeriac) 0 32 97-99 ከ 6-8 ወራት 

ሴሌሪ (Celery) 0 32 98-100 ከ 2-3 ወራት 

የስዊዝቆስጣ (Chard)  0 32 95-100 ከ 10-14 ቀናት 

ቻዮዴ ስኳሽ (Chayote squash)    7 45 85-90 ከ 4-6 ሳምንታት 

ቼሪሞያ (Cherimoya)   13 55 90-95 ከ 2-4 ሳምንታት 

መራራ ቼሪስ (Cherries, sour)   0 32 90-95 ከ 3-7 ቀናት 

ጣፋጭ ቼሪስ (Cherries, sweet) -1 to -0.5 30-31 90-95 ከ 2-3 ሳምንታት 

የቻይና የአበባ ጎመን (Chinese 
broccoli) 

0  32 95-100 ከ 10-14 ቀናት 

የቻይና ጎመን (Chinese cabbage  0  32 95-100 ከ 2-3 ወራት 

ረጅም የቻይና ባቄላ (Chinese 
long bean ) 

4-7 40-45 90-95 ከ 7-10 ቀናት 

ክሌመንታይን (Clementine)    4 40 90-95 24 ሳምንታት 

የዘንባባ ገውዝ (Coconuts)  0-1.5 32-35 80-85 ከ 1-2 ወራት 

ኮላርድስ (Collards)   0 32 95-100 ከ 10-14 ቀናት 

ጣፋጭ በቆሎ (Corn, sweet)    0 32 95-98 ከ 5-8 ቀናት 

ክራንቤሪስ (Cranberries)  2-4 36-40 90-95 24 ወራት 

የፈረንጅ ዱባ (Cucumbers)  10-13 50-55 95 ከ 10-14 ቀናት 

ዘቢብ (Currants)  -0.5-0 31-32 90-95 ከ 1-4 ሳምንታት 

ከሰታርድ አፕል (Custard 
apples) 

5-7 41-45 85-90 ከ 4-6 ሳምንታት 

ዳይኮን (Daikon) 0-1 32-34 95-100 4 ወራት 
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ቴምር (Dates)  -18 or 0 0 ወይም 
32 
 

75  
 

ከ 6-12 ወራት 

ዲውቤሪ (Dewberries)  -0.5-0 31-32 90-95 ከ 2-3 ቀናት 

ዱሪያን (Durian)  4-6 39-42 85-90 ከ 6-8 ሳምንታት 

ጀበርደን (Eggplants)  12 54 90-95 1 ሳምንታት 

ኤልደርቤሪ (Elderberries)  -0.5-0 31-32 90-95 ከ 1-2 ሳምንታት 

ጥቅል ጎመንና ኤስካሮል (Endive 
and escarole)  

0 32 95-100 2-3 ሳምንታት 

ፌይጆዋ (Feijoa)  5-10 41-50 90 ከ 2-3 ሳምንታት 

ትኩስ ሾላ (Figs fresh)  -0.5-0 31-32 85-90 7-10 ቀናት 

ነጭ ሽንኩርት (Garlic)  0 32 65-70 ከ 6-7 ወራት 

ዝንጅብል (Ginger root)  13 55 65 6 ወራት 

ጉዝቤሪ (Gooseberries)  -0.5-0 31-32 90-95 34 ሳምንታት 

ግራናዲላ (Granadilla)  10 50 85-90 ከ 3-4 ሳምንታት 

የወይን ፍሬ ፡ ካሊፎርኒያና አሪዞና 
(Grapefruit, Calif. & Ariz.  

14-15 58-60 85-90 ከ 6-8 ሳምንታት  

የወይን ፍሬ፡ ፍሎሪዳና ቴክሳስ 
(Grapefruit, Fla. & Texas)  

10-15 50-60 85-90 ከ 6-8 ሳምንታት 

ወይን ቪኒፌራ (Grapes, Vinifera -1 to -0.5 30-31 90-95 ከ 1-6 ወራት 

ወይን የአሜሪካ (Grapes, 
American ) 

-0.5-0 31-32 85 ከ 2-8 ሳምንታት 

ባለቅጠል ግሪንስ (Greens, leafy) 0 32 95-100 ከ 10-14 ቀናት 

ጉዋቫስ (Guavas)  5-10 41-50 90 ከ 2-3 ሳምንታት 

Haricot vert (fine beans)  4-7 40-45 95 ከ 7-10 ቀናት 

ሆርስራዲሽ (Horseradish)  -1-0 30-32 98-100 ከ10-12 ወራት 

ጃቦቲካባ (Jaboticaba)  13-15 55-60 90-95 ከ 2-3 ቀናት 

ጃክፍሩት (Jackfruit)  13 55 85-90 ከ 2-6 ሳምንታት 

የጃፋ ብርቱካን (Jaffa orange)  8-10 46-50 85-90 ከ 8-12 ሳምንታት 

የጃፓን ኤግፕላንት (Japanese 
eggplant) 

8-12 46-54 90-95 1 ሳምንት 

የእየሩሳሌም አረቲቾክ (Jerusalem 
Artichoke)  

-0.5-0 31-32 90-95 ከ 5 ወራት በላይ 

ጂካማ (Jicama)  13-18 55-65 65-70 ከ 1-2 ወራት  

ካሌ (Kale)  0 32 95-100 ከ 2-3 ሳምንታት 

ኪዋኖ (Kiwano)  10-15 50-60 90 6 ወራት 

ኪዊፍሩት (Kiwifruit)  0 32 90-95 ከ 3-5 ወራት  

ኮህላራቢ (Kohlrabi)  0 32 98-100 ከ 2-3 ወራት 

ኩምኳትስ (Kumquats)  4 40 90-95 ከ 2-4 ሳምንታት 

ላንግሳት (Langsat)  11-14 52-58 85-90 2 ሳምንታት 

ባሮ ሽንኩርት (Leeks)  0 32 95-100 ከ 2-3 ወራት 

ሎሚ (Lemons)  10-13 50-55 85-90 ከ 1-6 ወራት  

ሰላጣ (Lettuce)  0 32 98-100 ከ 2-3 ሳምንታት 

ላይም (Limes)  9-10 48-50 85-90 ከ 6-8 ሳምንታት 

ሎቦክ (Lo bok)  0-1.5 32-35 95-100 24 ወራት 

ሎጋንቤሪስ (Loganberries)  -0.5-0 31-32 90-95 ከ 2-3 ቀናት  
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ሎጋን (Longan)  1.5 35 90-95 ከ 3-5 ሳምንታት 

ሎኳትስ (Loquats)  0 32 90 3 ሳምንታት 

ሊችስ (Lychees)  1.5 35 90-95 ከ 3-5 ሳምንታት 

ማላንጋ (Malanga)  7 45 70-80 3 ወራት  

ማሜይ (Mamey)  13-15 55-60 90-95 2-6 weeks 

ማንጎ (Mangoes)  13 55 85-90 ከ 2-3 ሳምንታት  

ማንጎስቲን (Mangosteen)  13 55 85-90 ከ 2-4 ሳምንታት  

የሜሎን ዝርያዎች (Melons) 

ካሳባ (Casaba)  10 50 90-95 3 ሳምንታት 

ክሬንሻው (Crenshaw)  7 45 90-95 2 ሳምንታት 

ሃኒዲው (Honeydew)  7 45 90-95 3 ሳምንታት 

ፐርሺያን (Persian)  7 45 90-95 2 ሳምንታት 

እንጉዳይ (Mushrooms)  0 32 95 34 ቀናት 

ኔክታሪንስ (Nectarines)  -0.5-0 31-32 90-95 ከ 2-4 ሳምንታት  

ኦክራ (Okra)  7-10 45-50 90-95 ከ 7-10 ቀናት   

ትኩስ የወይራ ፍሬ (Olives, 
fresh) 

5-10 41-50 85-90 ከ 6 ሳምንታት በላይ   

አረንጓዴ ሽንኩርት (Onions, 
green) 

0 32 95-100 34 ሳምንታት 

ደረቅ ሽንኩርት (Onions, dry)  0 32 65-70 ከ 1-8 ወራት  

የሽንኩርት እስር (Onion sets)  0 32 65-70 ከ 6-8 ወራት  

ብርቱካን የካሊፎርኒያና አሪዞና 
(Oranges, Calif. & Ariz.)  

3-9 38-48 85-90 ከ 3-8 ሳምንታት 

ብርቱካን የፍሎሪዳና ቴክሳስ 
(Oranges, Fla. & Texas)  

0-1 32-34 85-90 ከ 8-12 ሳምንታት 

ፓፓያ (Papayas)  7-13 45-55 85-90 ከ 1-3 ሳምንታት 

ፓሽንፍሩት (Passionfruit)  7-10 45-50 85-90 ከ 3-5 ሳምንታት 

ማጣፈጫ (Parsley)  0 32 95-100 ከ 2-2.5 ወራት  

ፓርስናይፕስ (Parsnips)  0 32 95-100 ከ 6 ወራት በላይ 

ፒችስ (Peaches)  -0.5-0 31-32 90-95 ከ 2-4 ሳምንታት 

ሸክኒት (Pears)  -1.5 to -0.5 
 

29-31 90-95 ከ 2-7 ወራት 

አረንጓዴ አተር (Peas, green) 0 32 95-98 ከ 1-2 ሳምንታት 

የደቡብ አተር (Peas, southern)  4-5 40-41 95 ከ 6-8 ቀናት  

ፔፒኖ (Pepino)  4 40 85-90 1 ወር 

የደረቀ የሚያቃጥል ቃሪያ 
(Peppers, Chili) (dry)  

0-10 32-50 60-70 6 ሳምንታት 

ጣፋጭ ቃሪያ (Peppers, sweet)  7-13 45-55 90-95 ከ 2-3 ሳምንታት 

የጃፓን ፐርሲሞነሰ (Persimmons, 
Japanese)  

-1 30 90 34 ሳምንታት 

አናናስ (Pineapples)  7-13 45-55 85-90 24 ሳምንታት 

ፕላንቴይን (Plantain)  13-14 55-58 90-95 ከ 1-5 ሳምንታት 

ፕለምስና ፕሩነስ (Plums and 
prunes) 

-0.5-0 31-32 90-95 ከ 2-5 ሳምንታት 

ሮማን (Pomegranates)  5 41 90-95 ከ 2-3 ወራት 

ያልደረሰ ቲማቲም (Potatoes, 
early crop) 

10-16 50-60 90-95 ከ 10-14 ቀናት  
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የበሰለ ቲማቲም (Potatoes, late 
crop)  

4.5-13 40-55 90-95 ከ 5-10 ወራት 

ፖሜሎ (Pummelo)  7-9 45-48 85-90 12 ሳምንታት 

ዱባ (Pumpkins)  10-13 50-55 50-70 ከ 2-3 ወራት  

ኩንሰስ (Quinces)  -0.5-0 31-32 90 ከ 2-3 ወራት 

ራዲቺዮ (Raddichio)  0-1 32-34 95-100 ከ 2-3 ሳምንታት  

የጸደይ ራዲሽ (Radishes, spring) 0 32 95-100 34 ሳምንታት 

የመፀው ራዲሽ (Radishes, 
winter) 

0 32 95-100 24 ወራት 

ራምቡታን (Rambutan)   12 54 90-95 ከ 1-3 ሳምንታት 

ራስፕቤሪ (Raspberries)  -0.5-0 31-32 90-95 ከ 2-3 ቀናት 

ርሁባርብ (Rhubarb)  0 32 95-100 24 ሳምንታት 

ሩታባጋስ (Rutabagas)  0 32 98-100 ከ6 ወራት በላይ 

ሴልሲፋይ (Salsify)  0 32 95-98 ከ 2-4 ወራት   

ሳንቶል (Santol)  7-9 45-48 85-90 3 ሳምንታት 

ሳፖዲላ (Sapodilla)  16-20 60-68 85-90 ከ 2-3 ሳምንታት 

ስኮርዞኔራ (Scorzonera)  0-1 32-34 95-98 6 ወራት  

ዘር አልባ የፈረንጅ ዱባ (Seedless 
cucumbers)  

10-13 50-55 85-90 ከ 10-14 ቀናት 

አተር (Snow peas)  0-1 32-34 90-95 ከ 1-2 ሳምንታት 

ሶርሶፕ (Soursop)  13 55 85-90 ከ 1-2 ሳምንታት 

ስፒናች (Spinach)  0 32 95-100 ከ 10-14 ቀናት  

የክረምት ስኳሽ (Squashes, 
summer) 

5-10 41-50 95 ከ 1-2 ሳምንታት 

የመፀው ስኳሽ (Squashes, 
winter) 

10 50 50-70 ከ 2-3 ወራት  

እንጆሪ (Strawberries)  0 32 90-95 ከ 5-7 ቀናት  

ሹገር አፕል (Sugar apples)  7 45 85-90 4 ሳምንታት 

ስኳር ድንች (Sweetpotatoes)  13-15 55-60 85-90 ከ 4-7 ወራት  

ታማሪሎስ (Tamarillos)  3-4 
 
 
 
 

37-40 85-95 10 ሳምንታት 

ታማሪንድስ (Tamarinds)  7 45 90-95 ከ 3-4 ሳምንታት 

የመንደሪንና ተዛማጅ ዝርያዎች  

ሲትረስ ፍሩት (citrus fruits) 4  
 

40 90-95 24 ሳምንታት 

ታሮ ሩት (Taro root)  7-10 45-50 85-90 ከ 4-5 ወራት  

ቶማቲሎስ (Tomatillos)  13-15 55-60 85-90 3 ሳምንታት  

የበሰለ አረንጓዴ ቲማቲም  18-22 65-72 90-95 ከ 1-3 ሳምንታት  

ጠንከር ያለ የበሰለ ቲማቲም  13-15 55-60 90-95 ከ 4-7 ቀናት  

ቀይ ሥር  0 32 95 ከ 4-5 ወራት  

አረንጓዴ ቀይ ሥር (Turnip 
greens)  

0 32 95-100 ከ 10-14 ቀናት  
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አግሊ ፍሩት (Ugli fruit)  4 40 90-95 ከ 2-3 ሳምንታት  

ዋተርቸስትነት (Waterchestnuts)  0-2 32-36 98-100 ከ 1-2 ወራት 

ዋተርክረስ (Watercress)  0 32 95-100 ከ 2-3 ሳምንታት  

ሃብሃብ (Watermelons)  10-15 50-60 90 ከ 2-3 ሳምንታት  

ዋይት ሳፖት (White sapote)  19-21 67-70 85-90 ከ 2-3 ሳምንታት  

ነጭ ሶሪት (White asparagus)  0-2 32-36 95-100 ከ 2-3 ሳምንታት  

ለየት ያለ የባቄላ ዝርያ (Winged 
bean)  

10 50 90 4 ሳምንታት  

ጎደሬ (Yams) 16 61 70-80 ከ 6-7 ወራት 

ዩካ ሩት (Yucca root)  0-5 32-41 85-90 ከ 1-2 ወራት 

 
ምንጭ: McGregor, B.M. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA Office of Transportation, 
Agricultural Handbook 668. 
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በአንድ ላይ ሊከማቹ የሚችሉ የፍራፍሬና የአትክልት አይነቶች 

ቡድን 1፡ ፍራፍሬና አትክልቶች፣ ከ 0 እስከ 20 ድግሪ ሴልሺየስ  (32 እስከ 36 ድግሪ ሴልሺየስ)፣ 90 እስከ 95 
ፐርሰንት አንፃራዊ እርጥበት መጠን፡፡ በዚህ ቡድን ውስጥ የሚገኙ በርካታ ምርቶች ኤቲሊን የተሰኘውን ንጥረ ነገር 
የሚያመነጩ ናቸው፡፡ 
ፖሞች ወይን (ካለ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ)  ፓርስናይፕስ (Parsnips) 

አፕሪኮት (apricots) ሆርስሬዲሽ (horseradish) ኮክ  

የኤሺያ ሸክኒት (Asian pears) ኮህልራቢ (kohlrabi) ሸክኒት  

ባርባዶስ ቼሪ (Barbados cherry) ባሮ ሽንኩርት (leeks) ፐርሲሞነሰ (Persimmons) 

ስኳር ድንች (beets, topped) ሎንጋን (longan) ፕለምስ (Plums) 

ቤሪስ (ከክራንቤሪ በስተቀር) (berries 
except cranberries) 

ሎኳት (loquat) ፖምግራናቲስ (Pomegranates) 

ጣፋጭ ፖም (cashew apple) እንጉዳይ (mushrooms) ፕሩነስ (Prunes) 

ቼሪስ (cherries) ኔክታሪንስ (nectarines) ኩንሰስ (quinces) 

ገውዝ (coconuts) ብርቱካን* (ፍሎሪዳና ቴክሳስ)  ራዲሽ (radishes) 

ሾላ (ከፖም ጋር ሳይሆን)   ሩታባጋስ (rutabagas) 

  ቱርኒፕስ (turnips) 

*በባይፊኒል የታከሙ አሲዳማ ፍራፍሬዎች ጠረናቸውን ለሌሎቹ ሊያስተላልፉ ይችላሉ፡፡ 

 

ቡድን 2: ፍራፍሬዎችና አትክልቶቸ ፣ ከ 0 እስከ 2 ድግሪ ሴልሺየስ (32 እስከ 36ድግሪ ፋራናይት)፣ 95-100 ፐርሰንት 
አንፃራዊ የእርጥበት መጠን፡፡ በዚህ ቡድን ውስጥ የሚገኙ በርካታ ምርቶች ለኤትሊን ንጥረ ነገር በቀላሉ የተጋለጡ 
ናቸው፡፡ 
አማራንዝ* (Amaranth) ቼሪስ (cherries) ፓርስሌይ* (parsley) 
እንስላል (Anise)  ዳይኮን* (daikon)  ፓርስናይፕስ* (parsnips) 
አርቲቾክ* (artichokes) ኢንዲቫ* (endive) አተር*  
ሶሪት  ኤስካሮል* (escarole) ፕሮሜግራናቴ (pomegranate) 
የባቄላ በቆልት  ወይን (ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ሳይኖረው)  ራዲቺዮ (raddichio) 
ስኳር ድንች*  ሆርስራዲሽ (horseradish) ራዲሽ* (radishes) 
ቤልጂያን ኢንዳይቭ (Belgian endive) ጄሩሳሌም አርቲቾክ ሩባርብ (rhubarb) 
berries (except cranberries) ኪዊፍሩት (kiwifruit) ሩታባጋስ* (rutabagas) 
ቦክ ቾይ (bok choy) ኮህልራቢ* (kohlrabi) ሳልሲፊ (salsify) 
አበባ ጎመን* (broccoli) አረንጓዴ ቅጠሎች (leafy greens) ስኮርዞኔራ (scorzonera) 
brussels sprouts* (ብሩሰል ስፕሮትስ) leeks' (not with figs or grapes) snow peas 
ጎመን*  ሌተስ (lettuce) ስፒናች* (spinach) 
ካሮት*  lo bok Sweet corn* 
ካውሊፍላወር (cauliflower) እንጉዳይ (mushrooms) ተርኒፕስ* (turnips) 
ሲለሪያክ* (celeriac) አረንጓዴ ሽንኩርት* (ከሾላ፣ ከወይን፣ 

ከእንጉዳይ፣ ከበቆሎ ወይም ረሁባረብ 
ጋር አይሆንም)  

 

ዋተር ቸስተነት (water chestnut) 

ሲለሪ* (celery)  ዋተርክረስ* (watercress) 

* ከላያቸው ላይ በረዶ ሊደረግባቸው ይችላል፡፡ 

ምንጭ: McGregor, B.M. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA Office of Transportation, 
Agricultural Handbook 668.  
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ቡድን 3: ፍራፍሬዎችና አትክልቶእ፣ ከ 0 እስከ 2 ድግር ሴንቲ ግሬድ (32 to 36 ፋራናይት)፣ 65-75 ፐርሰንት 
አንፃራዊ እርጥበት፡፡ 

እርጥበት የሚከተሉትን ምርቶች ያበላሻቸዋል፡፡ 
ነጭ ሽንኩርት  ደረቅ ቀይ ሽንኩርት 

 
 

ቡድን 4: ፍራፍሬዎችና አትክልቶች፣ 4.5ድግር ሴንቲ ግሬድ (40 ዲግሪ ፋራናይት), 90-95 ፐርሰንት አንፃራዊ 
እርጥበት፡ 

የቁልቋል ቅጠል (cactus 
leaves) 

ሎሚ*  ታማሪሎ (tamarillo) 

የቁልቋል ሸክኒት (cactus 
pears) 

ሊችስ (lychees) ታንጌሎስ* (tangelos) 

ካይሚቶ (caimito) ኩምኳት (kumquat) ታንጌሪነስ* (tangerines) 

ካንታሉፐስ** (cantaloupes) ማንዳሪን* (mandarin) አግሊፍሩት* (ugli fruit) 

ክሌሜነታይን (clementine) ብርቱካን (የካሊፎርኒያና የአሪዞና) (Calif. 
and Arizona)) 

 ዩካሩት (yucca root) 

ክራንቤሪስ (cranberries) ፔፒኖ (pepino)  

 
*በባይፌናይል የታከሙ ፍራፍራፍሬዎች ጠረናቸውን ለሌሎቹ ሊያስተላልፉ ይችላሉ፡፡ 
**ከላያቸው ላይ በረዶ ሊደረግባቸው ይችላል፡፡ 

 

ቡድን 5: ፍራፍሬና አትክልቶች፣ 10ድግር ሴንቲ ግሬድ (50ዲግሪ ፋራናይት), 85-90 ፐርሰንት አንፃራዊ እርጥበት፡ 
ከእነዚህ ውስጥ አብዛኞቹ ምርቶች ኤትሊን ንጥረ ነገርን ያመነጫሉ፡፡ በተጨማሪም እነዚህ ምርቶች ለቅዝቃዜ ጉዳት 
የተጋለጡ ናቸው፡፡ 

ባቄላ  ኪዋኖ (kiwano) ፑሜሎ (Pummelo) 

ካላሞንዲን(Calamondin)  ማላንጋ (Malanga) የክረምት ስኳሽ (ባለለስላሳ ቅርፊት) 
(squash, summer (soft shell)) 

ቻዮቴ (Chayote) ኦክራ (Okra) ታማሪንድ (Tamarind) 

የፈረንጅ ዱባ  የወይራ ፍሬ  ታሮ ሩት(taro root) 

ኤግፕላንት (Eggplant) ቃሪያ   

ሃሪኮት ቨርት (ቀጭን ባቄላ ) 
(haricot vert (fine beans) 

ድንች   

 

 
ምንጭ: McGregor, B.M. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA Office of Transportation, 
Agricultural Handbook 668. 
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ቡድን 6: ፍራፍሬና አትክልቶች ፣ ከ13 እስከ 15 ሴንቲ ግሬድ (55 እስከ 60 ዲግሪ ፋራናይት)፣ 85-90ፐርሰንት 
አንፃራዊ የእርጥበት መጠን፡፡ ከእነዚህ ውስጥ አብዛኞቹ ምርቶች የኤትሊን ንጥረ ነገር ያመነጫሉ፡፡ በተጨማሪም እነዚህ 
ምርቶች ለቅዝቃዜ ጉዳት የተጋለጡ ናቸው፡፡ 

አቴሞያ (Atemoya) ግራናዲላ (Granadilla) ፓፓያ  

አቦካዶ  ወይን  ፓሽንፍሩት (Passionfruit) 

ባባኮ (Babaco) ጉዋቫ (Guava) አናናስ (Pineapple) 

ሙዝ  ጃቦቲካባ (Jaboticaba) ፕላንታይን (Plantain) 

መራራ ሃብሃብ  ጃክፍሩት (Jackfruit) ድንች  

ብላክ ሳፖት (black sapote) ላንግሳት (Langsat) ዱባ  

ባኒያቶ (Boniato) ሎሚ*  ራምቡታን (Rambutan) 

ብሬድፍሩት (Breadfruit) ሎሚ* (limes) ሳንቶል (Santol) 

ካኒስተር (Canister) ማሜይ Mamey ሶርሶፕ (Soursop) 

ካራምቦላ (Carambola) ማንጎ ጣፋጭ ፖም (sugar apple) 

ቻሪሞያ (Cherimoya) ማንጎስቲን(Mangosteen) የመፀው ስኳሽ (ባለጠንካራ ቅርፌት ) squash, winter 
(hard shell) 

የዘንባባ ገውዝ (Coconuts) ሃብሃብ (ከካንታሉፕስ በስተቀር) 
(except cantaloupes) 

ቶማቲሎስ (Tomatillos) 

ፌያጆዋ (Feijoa)  የበሰለ ቲማቲም  

ዝንጅብል    

*በባይፌናይል የታከሙ ፍራፍራፍሬዎች ጠረናቸውን ለሌሎቹ ሊያስተላልፉ ይችላሉ፡፡ 

 

ቡድን 7: ፍራፍሬና አትክልቶች፣ ከ 18 እስከ 21 ድግሪ ሴንቲ ግሬድ (65 እስከ 70 ፋርናይት), 85-90ፐርሰንተ አንፃራዊ 
እርጥበት፡፡ 

ጂካማ (Jicama) ስኳር ድንች*  ሃብሃብ*  ጎደሬ*  

ሸክኒት (ለማብሰል)     ) አረንጓዴ-የበሰለ  ቲማቲም  ዋይት ሳፖት (white 
sapote) 

 

 
*ከኤቲሊን ንጥረ ነገር የማይስማሙ በመሆናቸው ከቲማቲምና ከሸክኒት መለየት ይኖርባቸዋል፡፡ 

 

 

 

 

 

 
ምንጭ: McGregor, B.M. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA Office of Transportation, 
Agricultural Handbook 668. 
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በቅዝቃዜ ለሚደርስ ጉዳት ተጋላጭ የሆኑ 
 
እነዚህ ምርቶች በአንድ ቀላል ቅዝቃዜ ሊጎዱ ይችላሉ፡: 
 
ቱፋህ (Apricot) 
አስፓራገስ (asparagus) 
አቦካዶ 
ሙዝ 
አደንጓሬ 
እንጆሪዎች (except cranberries) 
ዙኩኒ 
ደበርጀን (eggplant) 
ኮምጣጤ  
ሰላጣ 
ሎሚዎች 
ኦክራ (Okra) 
ኮክ 
ቃሪያ (sweet) 
ቲሪም  
ድንች 
ስኳሽ (summer) 
ስካር ድንች 
ቲማሞች 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ምንጭ: McGregor, B.M. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA Office of Transportation, 
Agricultural Handbook 668. 
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የማከማችት ክንዉኖች 

በዘላቂነት የተከማችዉን ምርት መቆጣጠር እና ማከማቻዉን ማፅዳት የበሽታን መስፋፋት ለመከላከል 
እና ሊከሰቱ የሚችሉትን ጎጂ ነፍሳትን በመቆጣጠር ኪሳራን/ጉድለትን መከላከል ይቻላል፡፡  

የማከማቻ/መጋዘን አካላትን ማጽዳትና ምርቱ ላይ ቁጥጥር ማድረግ፡ 

 

የማከማቻ/መጋዘን  አካላት ማጽዳትና መጠገን: :  

 
 
 
 
ምንጭ: FAO. 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses: A Training Manual. Rome: UNFAO. 120pp. 
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የማከማቻ ግንባታዎች/መጋዘኖች አከባቢን ንጹህ አድርጎ በመያዝ፣ የቆሻሻ መጣያ ስፈራነት 
ባለማድረግ፤ ከአይጠ መጎጥ እና መሰል እንስሳቶች መጠበቅ አለባችዉ፡፡ የአይጥ ወጥመድ ከቀላል 
ቁሳቁሶች ሊሰሩ ይችላሉ ለምሳሌ አሮጌ የቆረቆሮ መጠጫዎች እንዲሁም አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ የተራቀቁ 
የቴክኖሎጂ ውጤት የሆኑ መሳሪያዎችን መጠቀም ይቻላል፡፡ ከኩንክሪት የተገነቡ ጣሪያ እና ግድግዳ 
ከአይጠ መጎጦች ወደ ዉስጥ እንዳይገቡ መከላከል ይችላሉ፡፡  

ቆሻሻዎችን እና አረሞችን ማስወገድ: 

 

 

የአይጥ መከላከያዎች:  

 

 

 
ምንጭ: FAO. 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses: A Training Manual. Rome: UNFAO. 120 pp. 
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መጋረጃዎች፡ 

 

 

 

ከሲሚንቶ የተሰራ ወላል፡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: FAO. 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses: A Training Manual. Rome: 
UNFAO. 120 pp. 
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በማከማቻ/በመጋዘን ያሉትን ምርቶች በምንቆጣጠርበት ወቅት የተበላሽ ወይም የተበከለ ምርት ካጋጠመ በአስችኳይ 
ተለይቶ መወገድ ይኖርበታል፡፡ በአንደንድ ሁኔታዎች ደግሞ ምርቶች ለምግብነት ሊዉሉ የሚችሉበት ደረጃ ላይ ካሉ 
በፍጥነት ለምግብነት መጠቀም አልያም ደግሞ ለእንስሳት ምግብነት መጠቀም፡፡ ደግመን ልንጠቀምባችው 
የምንችላቸዉን ኮንቴነሮች እና ጆንያዎች ደግመን ከመጠቀማችን በፊት በፈላ ዉሃ ወይም ክሎሪን ባለዉ ዉሃ 
ዲስኢንፌክት ማድረግ ወይም መርዝ መርጨት ይኖረብናል፡፡   

ጸረ-ብልሽትን የሚጠቀሙ ከረጢቶች:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: FAO. 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses: A Training Manual. Rome: UNFAO. 120pp. 
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ምርቶችን ከምናስቀምጥባችዉ እንደ ጆንያ እና ካርቶን ከመሳሰሉት ስር የተለያዩ ቁሳቁሶችን ከስራችዉ ማስቀምት 
ምርቶችን ከእርጥበት ሊከላከል ይችላል፡፡ ይህም ምርቶችን ለፈንገስ እንዳይጋለጡ በዚያዉም በማከማቻ ክፊል ዉስጥ 
በቂ የአየር ዝዉዉር እና ንጽህና እንዲኖረ ያደረጋል፡፡ ከዚህ በታች ጠቃሚ ቁሳቁሶች በምሳሌነት ቀርበዋል፡ 

ውሃ የሚያስተላልፉ እንደ አንሶላ ያሉ ጨርቆች፡ 

 

ርብራብ፡ 

 

ከእንጨት የተሰራ እቃ ማስቀመጫ፡ 

 
 
ምንጭ: FAO. 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses: A Training Manual. Rome: UNFAO. 120 pp. 
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የማከማችዎች አወቃቀር  

የየም አጥር ወይንም ማከማቻ ቦታ በምዕራብ አፍካዊያን ዘንድ በስፋት የተለመደ ባህላዊ የጎደሬ ምርት ማኖሪያ ቦታ 
ነው፡፡ ቶሎ የሚበቅሉና ያልተቆረጡ ëሚ ተክሎችን በመጠቀም ደግሞ ባለ አራት ማዕዘን ቅርጽ ያለው መዋቅር ከለላ 
ከመሆኑም በተጨማሪ ለጎደሬው እንደ ጥላም ይሆንሉ፡፡     

 

የአጥሩ ውጨኛው ገጽታ በቋሚ ተክሎች፡ 

 

 
በመስመር የተተከሉ በፍጥነት የሚያድጉ ዛፎች ቅርንጫፍ ፡ 

 

ምንጭ: Wilson, J. No date. Careful Storage of Yams: Some Basic Principles to Reduce Losses. London, England: 
Commonwealth Secretariat/International Institute of Tropical Agriculture. 
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የማከማቻ ወይንም መጋዘን ስፍራ የምርቱን የቆይታ ግዜ ለማራዘምና ጥራቱን እንደጠበቀ እንዲቆይ ለማድረግ በቂ 
የአየር ዝውውር ማግኘት አለበት፡፡ ከዚህ በታች የተመለከቱት በሰፊዉ አገልግሎት ላይ የሚዉሉት ሶስት አይነት 
ማራገቢያዎች ናችዉ፡፡ 

ከምህዋር ሊሸሽ የሚሻ: 

 

በመስመር የሚፈስ: 

 

እርግብግቢት/በሀይል ማውጫ: 

 
 
ምንጭ: Potato Marketing Board. No date. Control of Environment. Part 2. London: Sutton Bridge Experiment 
Station, Report No. 6 
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በመጋዘን ወይንም በማከማቻክፍል አወቃቀር ውስጥ የአየር መግቢው በመጋዘኑ በታችኛው፤ የአየር መውጫው ደግሞ 
በመጋዘኑ አናት ሚገኝ ቢሆን የመጋዘኑ የአየር ዝውውር የተሻለ ይሆናል፡፡ በጣም ቀላል፤ ብርሃን የማያስገባ ቀጭን 
ቀዳዳከሁሉ በላይ ሀሳብ ያቀላል፡፡  

.  

 
ምንጭ: Potato Marketing Board. No date. Control of Environment. Part 2. London: Sutton Bridge Experiment 
Station, Report No. 6 
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ማናኛውም ህንጻ ወይንም ለአበባ፤ ለአትክልትና ፍራፍሬ ማከማቻነት የሚያገለግል ስፍራ በመጨረሻ የአሰተማማኝነት 
ሁኔታ ኤሌክትሪክንና ድምጽን እንዳያሰተላልፍ ተደርጎ መዘጋጀት አለበት፡፡ በደንብ ቅዝቃዜው የተስተካከለና 
ኤሌክትሪክን እንዳያሰተላልፍ ተደርጎ የተሰራ ህንጻ ሸቀጡን ለማቀዝቀዝ አነስተኛ የኤሌክትሪክ ሀይል ብቻ ይፈልጋል፡፡ 
የግንባታው አወቃቀር በእንፋሎት ወይንም በሌሊት የአየር ዝዉዉር እንዲቀዘቅዝ ተደርጎ የተገነባ ከሆነ፤ የኤሌክትሪክን 
ሀይልን እንዳያሰተላልፍ ተደርጎ የተገነባ ህንጻ ቀዝቃዜን ረዘም ላለ ግዜ ሊይዝ ይችላል፡፡ ለዋና ዋና የግንባታ መሳሪያዎች 
ህንጻውየኤሌክትሪክን ሀይል እንዳያሰተላልፍ የማድረግ ዳግም ትመና ዝርዝር ከታች ተዘርዝረዋል፡፡ የርዝስታንንቱን 
አይነት ደጋግመህ ምረጥና፤ ዋጋው በጨመረ መጠን የመሳሪያው የሙቀት ሁኔታን መጠንን መቋቋምና የተሻለ የዕቃው 
የኤሌክትሪክን ሀይልን የማስተላልፍ ችሎታ ይኖረዋል፡፡  
                                                                               የአር -ውጤት (R – Value) 

ጥሬ እቃው 1 ኢንች ውፍረት 
Batt and Blanket Insulation  
የብርችቆ ሱፍ፣ የማእድን ሱፍ፣ ወይም ፋይበር ግላስ (fiberglass) 3.50 

Fill-Type Insulation  
ሴልሎስ (Cellulose) 3.50 
የብርጭቆ ወይም የማዕድን ሱፍ 2.50-3.00 
Vermiculite 2.20 
Wood shavings or sawdust 2.22 
Rigid Insulation ጠንካራ   
Plain expanded extruded polystyrene 5.00 
Expanded rubber 4.55 
Expanded polystyrene molded beads 3.57 
Aged expanded polyurethane 6.25 
Glass fiber 4.00 
Polyisocyranuate 8.00 
Wood or cane fiber board 2.50 
Foamed-in-Place Insulation  
Sprayed expanded urethane 6.25 

የግንባታ ጥሬ እቃዎች የጥሬ እቃዎቹ ሙሉ ውፍረት 
Solid concrete 0.08 
8-inch concrete block, open core 1.11 
8-inch lightweight concrete block open core 2.00 
8-inch concrete block with vermiculite in core 5.03 
Lumber, fir or pine 1.25 
Metal siding <0.01 
3/8-inch plywood 1.25 - 0.47 
1/2-inch plywood 1.25 - 0.62 
Masonite particleboard 1.06 
25/32-inch insulated sheathing 2.06 
1/2-inch Sheetrock 0.45 
1/2-inch wood lapsiding 0.81 
Reflectix (1/4 inch bubble/aluminum foil sheeting) 18.00 

 
        

 
ምንጭ: Boyette, M.D. et al. No date. Design of Room Cooling Facilities: Structural and Energy Requirements. 
North Carolina Agricultural Extension Service. 
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ዋጋው አነስተኛ የሆነ የማቀዝቀዣ ክፍልን ለመገንባት ለወለሉ ኩነክርቲን እና ሙቀትና ድምጽ እንዳየገባ ደገግሞ 
የፖሊይረተን እስፖንጂን መጠቀም ይቻላል፡፡ በኩብ ቅርጽ መጋዘንን መገንባት የውስጥ ስፋት መጠንን ይቀንሳል፡፡ 
እንዲሁም ለግንባታን ለማቀዝቀዝ የሚውለዉን ወጭ ይቀንሳል፡፡ መገጣጠሚያ ሁሉ በደንብ መደፈንና በሮቹም በቡሽ 
መታሸግ አለባቸው፡፡  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Tugwell, B.L. No date. Coolroom construction for the fruit and vegetable grower. Department of 
Agriculture and Fisheries, South Australia. Special Bulletin 11.75. 
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ከታች በምስሉ ላይ የተገለጸው የፍራፍሬ መጋዘን ውስጣዊ እይት ነው፡፡ ይህ አይለቱ ዘዴም በ1983 (በኮሪያ) የግንባታ 
ሚንስቴር በገበሬ ደረጃ ደረጃውን የጠበቀ መጋዘን በመባል በይፋ ጸድቆ ነበር፡፡ ልብ በሉ፤ የአየር ማስገቢያው በግንቡ 
መሰረት ስር የሚገኝ ሲሆን፤ ወለሉም አየር በደንብ እንዲዘዋወር እንዲረዳ የተበሳሳ ነው፡፡ አጠቃላዩ ግንባታም የአፈርን 
ቅዝቃዜ በሚያገኝ መልኩ ከመሬት ወለል በታች የተመሰረተ ነው፡፡  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ፡ Seung Koo Lee, 1994. Assoc. Prof., Postharvest Technology Lab., Department of Horticulture, Seoul 
National University, Suwon 441-744, Korea. 
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የማቀዝቀዣ መሳሪያ ለተገጠመላቸው የመጋዘን ክፍሎች የውጭ አየር ማስገቢያ መጠቀም ነዳጅ ወይንም መብራት 
ማባከን ይሆናል፡፡ ነገርግን ለእንደዚህ ያሉ መጋዘኖች ቀላል የአየር ማመላለሻ ስርዓት ሊገጠምላቻ ይችላል፡፡ ለምሳሌ 
ከወለሉ ስር ባለው የአየር ማስገቢያ ውስጥ ማራገቢያ በመግጠም በመጋዘኑ በላኛው ክፍል በአንድ በኩል ያ የቀዘቀዘው 
አየር ተመልሶ በአየር ማስገቢያው ቀዳዳ እንድገባ በሚችልበት ሁኔታ ማመቻቸት ነው፡፡  
 
 
 

 
 

 
ምንጭ: Potato Marketing Board. No date. Control of Environment. Part 2. London: Sutton Bridge Experiment 
Station, Report No. 6 
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በአግባቡ የተዘጋጁ የመሬት ውስጥ አየር ማስተላለፊያ ቀዳዳዎች በሸቀጣሸቀጥ ማከማቻ ክፍል ውስጥ የአየር ዝውውርን 
ለማሻሻል ይችላል፡፡ከመሀል እስከ መሀል ሲለካም የአየር ማስተላለፊያው ቱቦ ጎን ስፋት ሁለት ሜትር ርቀት ሊኖረው 
ይገባል፡፡ በዋነኛው የአየር ቱቦ አየር ከ10 እስከ 13 ሜትር በሰከንድ ፍጥነት መሆን አለበት፡፡   

 

 

 

 
 
ምንጭ: Potato Marketing Board. No date. Control of Environment. Part 2. London: Sutton Bridge Experiment 
Station, Report No. 6 

ዋነኛው የመሀል ቱቦ፡ 

 

የዋናው አየር ማስተላለፊያ ቱቦ በቁመት/ኬነትሮስ: 
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የቱቦው ግራና ቀኝ /ጎንና ጎኑ ከተለያዩ መሳሪያዎች ሊሰራ ይችላል፡፡በቀላሉ ከቦታ ቦታ ሊንቀሳቀሱ የሚችሉ የአየር 
ማስገቢያ ቀዳዳዎች ከእንጨት ጣውላ በለሶስት ጎንዮሽ፤ በባለ አራት ወይንም በባለ እኩል ጎንዮሽመልክ ሊሰሩ 
ይችላሉ፡፡ የቅርጽ ግድፈትን በማያስከትል ሁኔታ ቀዳዳዎች ሊቦረቦሩ ከተቻለ ክብ የፕልስቲክ ወይንም የሸክላ ቱቦ 
መጠቀም ይቻላል፡፡ አለበለዚያም የብሎኬት ኮንክሪት በመጠቀም ëሚ የአየር ቱቦንከመሬት በታች መገንባት ይቻላል፡፡ 

ባለሶስት ጎንዮሽ የእንጨት የአየር ቱቦ: 

 

 

የሸክላ ባýንባý ቱቦ: 

 

 

ጎድèዳ የኮንክሪት ቱቦ:  

 
 
ምንጭ: Potato Marketing Board. No date. Control of Environment. Part 2. London: Sutton Bridge Experiment 
Station, Report No. 6 
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በቀዝቃዛ አካባቢዎች የውጭውን አየር ወደ ማከማቻው ቦታ ውስጥ በማስገባት ተስማሚ የክምችት ሙቀት መጠን 
መቆጣጠር ይቻላል፡፡ አይነተኛው የግፊት አየር መስጫ ስርአት ተከላዎች ከታች ተገልጸዋል፡፡ ከላይ የሆነ የአየር ፊሰት 
የመጋዘኑን/የማከማቻውን ክፍል ንድፍ ያቀላል፡፡ የማቀዝቀዣ ዘዴ ከተገጠመለት በክፍሉ ውስጥ የአየር ዝውውር 
ማስገቢያ ሊጨመርለት ይችላል፡፡ የአየር ቱቦዎቹ ከእንጨት፤ ከፕላስቲክ ቱቦ ወይንም ለሌሎች ተስማሚ መሳሪያዎች 
ሊሰራ ይችላል፡፡  

ከላይ የሆነ የአየር ፍሰት ማሰራጫ ዘዴ: 

  

 

ለአየር ማስገቢያ መዘውሮች የቱቦ አይቶች: 

 

 
 
ምንጭ: Davis, R. et al. No date. Storage Recommendations for Northern Onion Growers. Cornell University 
Extension Information Bulletin 148 
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ማታ የውጭው አየር ሲቀዘቅዝ አየር እንዲገባ በማድረግ የማከማቻው መዋቅሮችን ማቀዝቀዝ ይቻላል፡፡ ለተሻለ ውጤት 
ደግሞ የአየር ማስገቢው ቀዳዳ በማከማቻው መሰረት ስር መሆን አለበት፡፡ከላይ የሚገኙት የአየር ማስወጫ 
ማራገቢያዎችም ቀዝቃዛ አየርን በመጋዘኑ ውስጥ ይስባሉ፡፡ የአየር ማስገቢያ ቀዳዳዎች በሚትወጣበትም ወቅት ሆነ 
በቀን ሙቀት ወቅት ተዘግተው መቆየት አለባቸው፡፡ 
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ከማከማቻው በተጨማሪ የተገነባ በረንዳ ከመጋዘኑ/ማከማቻው ክፍል ግድግዳና ለአየር መስጫው ጫፍ ከጸሀይ ጨረር 
ለመጋረድ በጣም ከመርዳቱም በተጨማሪ ከዝናብም ይከላከላል፡፡ ለዚህም ቢያንስ የአንድ ሜትር (3 ጫማ) በረንዳ 
ይመከራል፡፡  

 
ምንጭ: Walker, D.J. 1992. World Food Programme Food Storage Manual. Chatham, UK: Natural Resources 
Institute. 
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መብራት በሌለበት አካባቢ ደግሞ በነፋስ የሚሰራ ተርባይን/መዘውር ቅዝቃዜን ከውጭ ወደ ማከማቻው ክፍል ውስጥ 
በመሳብ ቅዝቃዜ እንዲኖር ይረዳል፡፡ በወለሉ ላይ የሚገኙት ቀዳዳዎችምበተለይ በሌሊት ግዜ በሚገባ ቀዝቃዛ አየር 
ለማቀዝቀዝ ጠቃሚ ናቸው፡፡  

ከታች የተመለከተው ተርባይን ነፋስን ለመያዝ በሚያስችል መልኩ ሊተጣጣፍ በሚችል ቆርቆሮ መሰራት ይቻላል፡፡ 
ከዚያም ከመካከለኛው እንደ መዘወር ሊያሽከረክር በሚችለው ምስሶ ጋር ማያያዝ ነው፡፡ በማከማቻው ክፍል ውስጥ 
ሙቀትእየቸመረ ሲመጣ፤ ተርባይኑ እንድዞር፣ አየር እንዲወጣና ሙቃት አየር ወደ ላይ እንዲወጣ ያነሳሳል፡፡ ተርባይኑም 
በማከማቻው/ በመጋዘኑ አናት ላይ በገጠም አለበት፡፡  
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ፊታቸው የተሸፈኑ ማከማቻዎች አነስተኛ መጠን ያላቸው ምርቶችን ለማሰቀመጥ ቀላሉ ዘዴ ነው፡፡ ከታች የተዘረዘሩት 
ምሳሌዎችም በተለይም የማታ አየር ሙቀት መጠን ለተገቢ ክምችት ከተፈለገው በታች በሚሆንበት ወቅት ምርትን 
ለመጠበቅ የሚረዱ ናቸው፡፡ ብርሀን ከማያሰተላልፉ መሳሪያዎች እንደ ሳር ካሉ ነገሮች እና ከእንጨት ጠርብ፤ ከላስቲክ 
ወረቀት ወይንም ከአፈር የተጠቀጠቀ ርብራብ ሽፋን መስራት ይቻላል፡፡   

ኮን ቅርጽ ያለው (ከላይ ጠባብ ከስር ሰፊ) የጉድጓድ ውስጥ ማከማቻ፡  

 

 

ኮረብታማ ማከማቻ: 

ምንጭ: McKay, S. 1992. Home Storage of Fruits and Vegetables. Northeast Regional Agricultural Engineering 
Service Publication No. 7 
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ረጂምና በጥልቅ የተቆፈረ መሬት ማከማቻ: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: McKay, S. 1992. Home Storage of Fruits and Vegetables. Northeast Regional Agricultural Engineering 
Service Publication No. 7 

አነስተኛ ደረጃ የድህረ ምርት አያያዝ ተግባራት፡ የሆርቲካልቸር ሰብሎች መመሪያ መጽሃፍ (4ተኛ እትም).                       ሐምሌ 2002 
 162 



 የሆርቲካልቸር ሰብሎችን በአግባቡ ማከማቸት 

ትንሽ ብዛት ያለው ምርትን ለማከማቸት በጣም ቀላሉ መንገድ/ ዘዴ ማንኛውንም በአካባቢ የሚገኙ መያዣዎችን 
መጠቀምና ሙቀት በማያስተላልፉ መሳሪያዎችና በአፈር መያዣዎቹን በመሸፈን ለማያዣው ቀዝቃዛ ከባቢ መፍጠር 
መጠቀም ይቻላል፡፡ አዚህ የቀረበ ምሳሌ የሚያሳየው ከእንጨት የተሰራ በርሜልና ሳር እንደ ብርሀን መከላከያነት ነው፡፡   

የማከማቻ በርሜል: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Bubel, M. and Bubel, N. 1979. Root Cellaring: The Simple. No-Processing Way to Store Fruits and 
Vegetables. Emmaus, PA: Rodale Press. 297 pp. 
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የመሬት ውስጥ ጎተራን ከሁለት ሜትር (ከ7 እስከ 8 ጫማ) ወደታች በመቆፈር እና  ዙሪያውን በጣውላ በመከለል 
መስራት ይቻላል፡፡ ከዚህ በታች የተመለከተው ምሳሌም ባለ 3 በ 4 ሜትርች ( 12 በ15 ጫማ) ስፋት በ 35 ሴንት 
ሜትር ስኬየር (1 ጫማ ስኬየር ) የእንጨት መንሸራተቻ እንደ ጣራ ቀዳዳ የተሰራለት ነው፡፡ ምድረ ቤቱን በወፍራም 
የአፈር ንጣፍ (2 ጫማ) ከመሸፈናችን እንደጣሪያ የሚያገለግለውን ቁሳቁስም በጣሪያ መሸፈኛ ሬንጅና የአመድ 
ቋሚዎችንም በሲምንቶ ማጠበቂያ መሸፈን ያስፈልጋል፡፡  

 

 
በተቻለ መጠንም የውስጠኛ ምድር ቤት በዘቅዛቃ ቦታ ላይ መቀመጥ አለበት፡፡ ምድር ቤቱ የውሃ ጎሬ እንዳይሆንም  
ዝቅተኛ ዘቅዛቃነት ያለውን ቦታን አለመምረጥ፡፡ በመሬት ውስጥ ለሚገኘው የጎተራ ግንባታ ወጭው በአድስ እቃ ከሆነ 
ወደ 1200 የአሜርካ ዶላር ወይንም ከዚያ በላይ ይሆናል፡፡ እስከ 20 አመታት የማገልገል አቅምም አለው፡፡ የግንባታ 
ወጭውን ለመቀነስም ባገለገሉ ጡቦች፤ እንጨቶችና የክፍልፋዮቹን ክፍተት ለመሙላት ደግሞ ድምጽና ሙቀትን 
የማያሰተላልፉ እቃዎችን ከመግዛትም ይልቅ ድንጋይን መጠቀም ይቻላል፡፡ 
 
 
 
ምንጮች: Bubel, M. and Bubel, N. 1979. Root Cellaring: The Simple. No-Processing Way to Store Fruits and 
Vegetables. Emmaus, PA: Rodale Press. 297 pp. 
 
Hobson, Phyllis. 1981. Build your own underground root cellar. Storey Communications, Inc.  32 pp. 
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በቀዝቃዛ አየር አካባቢ፤ ነገር ግን በጣም የሚበርድ አይሁን እንጂ፤ ከቤት ውጭ የሚገኝ የምርት/የጥራጥሬ ማስቀመጫ 
ጎተራ አነስተኛ መጠን ያለው ድንችን ለማስቀመጥ ሊያገለግል ይችላል ፡፡ ከእንጨት የተሰራ ርብራብ የአየር ዝውውር 
ቦታ የሚሰጥ ሲሆን ሳር ደግሞ ሙቀት እንዳይገባ ይከላከላል፡፡ ለእንደነዚህ አይነት ማከማቻ የበለጠ ተስማሚ  
የሚሆነው ቦታ ጥላ ያለበት አካባቢ ነው፡፡ . 

የማከማቻ ጎተራ: 

 

መሬት ውስጥ የተቀበረ ሳጥን መሳይ የማከማቻ ቦታ ሆኖ ከጎን በቦንዳ ብረት ና እና በሳር የተለበሰ ሆኖ እሰከ ጫፉ 
ድረስ በአፈር ውስጥ የተቀበረ ከሆነ ድንችን ከሀይለኛ ቅዝቃዜ በመጠበት ሊያቆይ ይችላል፡፡ ከላይ እንጨትን መክዳን 
በቀላሉ በማንሳት ምርቱን ለማግኘት ሲረዳ ከላይ ያለው የሳር ነዶ ማኖር ደግሞ ሙቀትን እንዳይተላለፍ ይከላከላል፡፡  

 

መሬት ውስጥ የተቀበረ ሳጥን መሳይ ማከማቻ፡ 

 
 
ምንጭ: Bubel, M. and Bubel, N. 1979. Root Cellaring: The Simple No-Processing Way to Store Fruits and 
Vegetables. Emmaus, PA: Rodale Press. 297 pp. 
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ደረቅና ስራስር ምርቶችን ማከማቸት  
ሽንኩርት፤ ነጭ ሽንኩርት እና ሌሎች የደረቁ ምርቶች በዝቅተኛ እርጥበት መጠን ለማከማቸት ይስማማሉ፡፡ ሽንኩርትና 
ነጭ ሽንኩርት በመካከለኛ የሙቀት መጠን ቢቀመጡ ሊበቅሉ ይችላሉ፡፡ ሌሎች ጠንካራ ሽታ ያላቸው የሽንኩርት 
አይነቶች ደግሞ ጠንካራ ሽታ ከሌላቸው ማለትም ቢበዛ ከአንድ ወር በላይ የሚቀመጡ የምርት አይነቶች የበለጠ 
መቆየት ይችላሉ፡፡ 

ለረጅም ግዜ የክምችት ሁኔታ ደግሞ ሽንኩርቶች በአጠቃላይ ከመሰብሰባቸው ከጥቂት ሳምንታት በፊት በማሌይከክ 
(maleic hydrazide (MH))መርጨት በቆይታ ወቅት እንዳይበሰብሱ ይረዳል፡፡ 

(የሚከተለው ሰንጠረዥም ለእነዚሁ ምርቶች ተገቢውን የክምችት ሁኔታን ይዘረዝራል፡፡  
 

   የአየር ሙቀት መጠን ንፃራዊ እርጠበት (RH) ሳይበላሽ የሚቆይበት 
የክምችት ቆይታ  

ዲግሬ 
ሰልሺየስ  

ዲግሪ 
ፋራናይት 

ፐርሰንት 

ሽንኩርቶች 

 

 

0-5  32-41  65-70  6-8 ወራት  

 

28-30  82-86  65-70  1 ወር  

 

ነጭ ሽንኩርት 0  32  70  6-7 ወራት  

 

28-30  82-86  70  1 ወር  

 

ደርቅ ፍራፍሬዎችና 
አትክልቶች  

<10  <50  55-60  6-12 ወራት  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ:  Cantwell, M.I. and R.F. Kasmire. 2002.  Postharvest Handling Systems:  Underground Vegetables 
(Roots, Tubers, and Bulbs) p. 435-443.  In: A.A. Kader (ed.)  Postharvest technology of horticultural crops, 
University of California.  ANR Publication 3311. 
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በብዛት ለሚከማች የሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት ምርቶች የአየር ዝውውር ስርአቶች ከስር ወደ ክፍሉ በደቂቃ ሁለት 
ኪዩቢክ ጫማ ለአንድ ኪዩቢክ ጫማ ምርት (at a rate of 2 cubic feet per minute per cubic feet of 
produce)፤ አየር እንዲገባ ተደርጎ መነደፍ አለበት፡፡ ምርቶቹ በካርቶኒ ወይንም በሌሎች መያዛ ዕቃዎች ውስጥ ከሆኑ 
ክምሩ ለአየር ነጻ ዝውውወር እንዲመች ተደርጎ መደርደር አለበት፡፡ የማያዣዎቹ ክምችት ድርድርም አግድሞሽ በአየር 
ፍሰት ትይዩ ተደርደሮ በእያንዳንዱ መሀልም ከስድስት እስከ ሰባት ኢንች ርቀት መኖር አለበት፡፡ በእያንዳንዱ መደዳ ስር 
በቂ የአየር አቅርቦት ኖሮ የምርት መያዣዎቹ ሁሉ በደንብ መበሳት አለባቸው፡፡  

የብዛት/ግዙፍ/ ክምችት: 

 

በካርቶኖች ወይንም በማጠራቀሚያዎች ውስጥ ማከማቸት፡ 

 
 
ምንጭ: Oregon State University, 1978. Onion Storage: Guidelines for Commercial Growers. Oregon State 
Extension Service. Extension Circular 948. 
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ስራስራቸው የሚበላ ሰብሎችን ማከማቸት 
ስራስራቸው ለሚበላ ተክሎች የሚመከር የማከማቻ ሁኔታከታች በሚታየው ሰንጠረዥ ውስጥ ተዘርዝራል፡፡ 
ለማቀነባበር የተዘጋጀድንች የስካýር መጠኑን ለመወሰን (በሚቀነባበርበት ወቅት ሲሞት ወደ ጥቁርነት የሚለውጠው) 
በመካከለኛ የሙቀት መጠን መቀመጥ የተሸለ ይሆናል፡፡ ድንች ክሎሮፊሊን (chlorophyll) ስለሚፈጥር (ወደ አረንèዴ 
መቀየር) እና በጸሀይ ላይም ከተቀመጠ ደግሞ መርዛማ አልካሎይድ ሶላኒን ስለሚያመነጭ ለምግብነት የሚፈለግ ድንች 
በጨለማ ቦታ መቀመጥ ይኖርበታል፡፡ ነገር ግን ለምርትነት ሚፈለግ ድንች አይነት ደግሞ በደብዛዛ ብርሀን መቀመጥ 
አለበት፡፡(CIP, 1981).  የክሎሮፊሊን እና ሶላኒን በድንች ፍሬ ውስጥ መጠራቀም ደግሞ ድንቹን ከነፍሳትና ከአበስባሽ 
ተዋዕሳን ይከላከላል፡፡  

የበረሃማ አካባቢና ስራቸው የሚበሉ ተክሎች ከብርድ በሚጠበቃቸው የአየር መጠን ውስጥ መከማቸት አለባቸው፡፡ 
ይህ ካለሆነ ደግሞ ምርቱ ውስጡ በብርድ ወደ ቡናማነት እንዲለወጥና ቆዳዉ ተበሳስቶ ለመበስበስ ይዳርገዋል፡፡  

   የአየር ሙቀት መጠን  ንፃራዊ እርጠበት 
(RH) (በፐርሰንት)  

ሳይበላሽ የሚቆይበት 
የክምችት ቆይታ 

ዲግሬ 
ሰልሺየስ  

ዲግሪ 
ፋራናይት 

ድንቾች     

    ትኩስ ገቢያ 4-7  39-45  95-98  10 ወራት 

    ማቀነባበር 8-12  47-54  95-98  10 ወራት 

    የዘር ድንች 0-2  32-36  95-98  10 ወራት  

     

ካሳቫ 5-8  41-46  80-90  2-4 ሳምንታት 

0-5  32-41  85-95  6 ወራት  

ስኳር ድንች  12-14  54-57  85-90  6 ወራት 

ጎደሬ 13-15  55-59  near 100  6 ወራት 

27-30  80-86  60-70  3-5 ሳምንታት  

ዝንጅብል 12-14  54-57  65-75  6 ወራት 

ጂካማ(Jicama) 12-15  54-59  65-75  3 ወራት 

ቦይና 13-15  55-59  85-90  4 ወራት 

 
.  
ምንጭ:  Cantwell, M.I. and R.F. Kasmire. 2002.  Postharvest Handling Systems:  Underground Vegetables 
(Roots, Tubers, and Bulbs) p. 435-443.  In: A.A. Kader (ed.)  Postharvest technology of horticultural crops, 
University of California.  ANR Publication 3311. 

 

አነስተኛ ደረጃ የድህረ ምርት አያያዝ ተግባራት፡ የሆርቲካልቸር ሰብሎች መመሪያ መጽሃፍ (4ተኛ እትም).                       ሐምሌ 2002 
 168 



 የሆርቲካልቸር ሰብሎችን በአግባቡ ማከማቸት 

የድንች ማከማቻ  

ድንቾችን በምናጠራቅምበት ጊዜ የመስክ ማከማቻ ጎጆ በትንሽ ወጪና በቀላሉ ከሚገኙ ዕቃዎች ተነድፈው ለአየር 
ዝውውር እና ሙቀት እንዳይተላለፍ ተደርገው መሰራት ይችላሉ፡፡ እዚህ የቀረበው ምሳሌ ከእንጨት የተሠራ የአየር 
መስጫ ሳጥን እና የሳር ነዶ ሙቀት እንዳይተላልፍ የሚያሳይ ነው፡፡ አጠቃላይ ድንቹ ክምር እና ሳሩ በአፈር ድርብርብ 
ይሸፈናል፤ ግን በጣም ሊደመደም አይገባም፡፡ የሚገባውን ሙቀት ለመቀነስ፣ የማከማቻውን ክምር በጥላ ስፍራ 
ማደረግ(ከዛፍ ስር፣ በህንጻው ቀዝቃዛ ግድግዳ በኩል ወይም በሸራ ጥላ ስር ) 

በጣም ቀዝቃዛ በሆኑ አካባቢዎች ሁሉ ሁለተኛ የአፍርና የሳር ንጣፍ ሊደረብ ይችላል፡፡ ሞቃት በሆኑ አካባቢዎች ደግሞ 
አነስተና አፈር ግን የጭስ ማውጫ መሳይ የአየር መውጫ ቀዳዳ በጎጆው አናት ላይ በመስራት ብዙ የአየር ዝውውር 
እንዲፈጠር ማድረግ ይቻላል፡፡  

የመስክ ማከማቻ ክምር: 

 
ምንጭ: CIP. 1981. Principles of Potato Storage. Lima, Peru: International Potato Center (CIP). 105 pp. 
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ቀላል የድንች ማከማቻ ቤቶችን ለአነስተኛ መጠን ምርቶችም ሊገነቡ ይችላሉ፡፡ እዚህ የቀረበው ምሳሌም ከአንድ እስከ 
ሁለት ሜትርክ ቶን ማከማቸት አቅም አለው፡፡ ይህ አይነቱም በእርሻ ማሳና በተራራማ መንደሮች ጥቅም ላይ ይውላል፡፡ 
አንደኛው ከልለሰለሰ የእንጨት ጠርብ ተሰርቶ ነጭ ቀለም የተቀባ ሲሆን የጸሃይ ሙቀት ጥርቅም መጠንን ለመቀነስ እና 
ከጸሀይና ከዝናብ ለመከላከል በረጅም ሳር የለበሰ ጣሪያ መስራት ይቻላል፡፡ ከአንዱ ጎን ድንቹን ለማስገባትና 
ለማስወጣት የሚያገለግል በር አለው፡፡    

 

ሁለተኛው የማከማቻ ቤት ደግሞ ከሳንቃና ከማጣበቂያና በባለክብ አማድ የተሰራ የጭቃ ቡሎኬት ይሰራል፡፡ ሁለት 
በሮች ያሉት ሲሆን አንደኛው ከላይ ድንቹን ለማስገባት ሲረዳ ሁለተኛው ከስር የሚገኘው በር ደግሞ በቀላሉ ድንቹን 
ለመጠቀምም ሆነ ለገቢያ ለማዋል በቀላሉ ለማውጣት ይረዳል፡፡ ነጭ ቀለም የተጠራቀመ ሙቀትን ለመቀነስ ሲረዳ የሳር 
ጣሪያው ደግሞ ድንቹን ከዝናብና ከጸሀይ ብርሀን ይከላከላል፡፡  

 
 
ምንጭ: CIP. 1981. Principles of Potato Storage. Lima, Peru: International Potato Center (CIP). 105 pp. 
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ብዛት ላለው የድንች መጠን በ ኤ ፊደል አምሳያ ራሱን የሚሸከም የማከማቻ ቤት መገንባት ይቻላል፡፡ እስከ 10 ጫማ 
ጥልቀት ያለው ጎድèድ የቆፈርና ከእንጨት የተሰራ የአየር ማስገቢያ ቱቦ መሬት ስር ይቀመጣል፡፡ የግንቡ ጣሪያ 
ከእንጨት ተሰርቶ ከላይ በሳርና በአፈር ይለብሳል፡፡  

 
ምንጭ: University of Idaho. No date. Idaho Potato Storage. Agricultural Experiment Station, College of 
Agriculture, Bulletin 410. 

 

በብዛት ምርት የሚከማችበት ክፍሎች የአየር ማስገቢያ ቱቦዎች በውጭኛው አድግሞሽ ወይንም ወደ ላይ ሊዘረጋ 
ይችላል፡፡ ከታች የተመለከተው የድንች ማከማቻ ክፍል ቀላል የሆኑ ቁሳቁሶችን በመጠቀም ሰፊ የአየር ዝውውር 
ለመስጠት የሚያገለግል ነው፡፡ የአየር ማስተላለፊያው ቱቦ በትክክል እስከ ተገጠመለት ድረስ የማከማቻው ክፍል ሰፊ 
ወይንም ትንሽ ሊሆን ይችላል፡፡  

 
 
ምንጭ: Lopez, E.G. 1983. Conservación de la Producción Agrícola. Barcelona: Editorial Aedos. 188 pp. 
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ድንች በብዛታ ወደ ሚከማችበት ክፍል ውስጥ ሲጓጓዝ፤ ለተስተካከለ የአየር ዝውውር የተስተካከለ/እኩል የሆነ 
አከመቻቸት አስፈላጊ ነው፡፡ ያልተስተካከለ አደራደር የአየር ዝውውርን በማገድ በንጹህ አየር እጥረት ምክንያት 
የክምችቱን ብልሽት ያስከትላል፡፡  

የተስተካከለ የድንች አደራደር በማከማቻው ክፍሉ ውስጥ: 

 

ያልተመጣጠነ የድንች አደራደር በማከማቻው ክፍሉ ውስጥ: 

 
 
ምንጭ: CIP. 1981. Principles of Potato Storage. Lima, Peru: International Potato Center (CIP) 105 pp. 
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የተመጣጠነ ከባቢዊ አየር ያለው ማከማቻ   

ለተገቢ የሙቀት መጠን እና ለአንጻራዊ የአየር እርጥበት ቁጥጥር የተመጣጠነ ወይንም የተሻሻለ ከባባዊ የአየር ሁኔታ 
እንደ አንድ አካል እንጂ ሙሉ ለሙሉ ሊተካው አይገባም፡፡በመጋዘኑ አከባቢ የአየር ስሪት የማሻሻያ በተመለከተ ጥቂትና 
ቀላል መንገዶች ከታች ተገልጸዋል (Kader, 1992) ፡፡ ወደ መጋዘኑ የሚገባው አየር ወይም በክፍል ዉስጥ 
የሚዘዋወረው አየር በአየር መቆጣጠሪያ ወይንም መከታተያ ስርዐት ውስጥ ማለፍ አለበት፡፡ 

የኦክሲጅን ጋዝ ቁጥጥር፡  

 
ለመቀነስ:-  

• በናይትሮጂን ማጣራት/ማጽዳት 
• ከፈሳሽ ወደ ትነት መልክ ናይትሮጂን 
• ከሽፋን ማመንጭያ ናይትሮጂንስርኣት እና 
• ከጥቃቅን ሞለኪዩል በማጣሪያ ወንፊት የናይትሮጂን ማምረት ስርዓት ማጥራት  

የካርቦን ዳይኦክሳይድ ቁጥጥር:  

ለመጨመር:-  
• ደረቅ በረዶ  
• ግፊት የተደረገበት የጋዝ ስሊንደር  

ለመቀነስ፡  

• የሞሎኪዩል ስብርባሪ ማጠሪያ ወንፊት  
• የተነቃቃ የከሰል ስብርባሪ 
• የሶዲየም ሀይድሮኦክሳይድ ስብርባሪ 
• በሃ ወይንም ኖራ (በ0.6 ኪሎ ግራም የራሰ ኖራን በ 100 ኪሎ ግራም ፍራፍሬ ለማገልገል የሚረዳ አየርን 

ለመስጠትመበጠቀም). አየር በሳጥኑ በኩል እንዲያልፍ ይመራል፡፡ ይህም በተመጣጠነ ከባቢ አየር ማከማቻ 
ክፍል ውስጥ ወይንም ውጫዊ ክፍል በኩል ሊገኝ ይችላል፡፡  

 

 

 

ምንጭ: Vigneault, C., Raghavan, V.G.S., and Prange, R. 1994. Techniques for controlled atmosphere storage of 
fruits and vegetables. Research Branch, Agriculture and Agri-Food Canada, Technical Bulletin 1993-18E. 
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የማቀዝቀዣ ክፍሉን የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ለመቆጣጠር አንዱና ቀላሉ ዘዴ የደረቀ ኖራ (Calcium carbonate) 
Ca(OH)2 “ስብርባሪ መጠቀም ነው፡፡ ይህም ስብርባሪ ድምጽና ሙቀትን እንዲሁም አየርን በማያስተላልፍ ጣውላ 
የተሰራ ሳጥን ሆኖ ከማቀዝቀዣው ክፍል ውጭ የሚገኝ ነው፡፡ ሳጥኑም ለማከማቻ ግዜ በሙሉ የሚያገለግል የኖራ 
መጠን መያዝ አለበት፡፡ ነገር ግን የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ከወረደ ደግሞ አዲስ ኖራ ሊጨመር ይችላል፡፡  

የኖራ ዲንጋይን እና ውሃ ለመስጠት የካርቦን ዳይኦክሳይድና ደረቁ ኖራ ንጥጥር 1፡1 መሆን አለበት፡፡ ከሸካራ አይነት ኖራ 
ይልቅ የደቀቀ ኖራ ቅርጽ ከካርቦን ዳይኦክሳይድ በቂ ክስተትን ይሰጣል፡፡ የሚከተሉት ሁኔታዎች ያንትን/ያንችን አነስተኛ 
መጠን ስብርባሪ ውጤታማነት ይጨምራሉ፡ 

• በ25 ኪሎ ግራም የታሽገ ሆኖ ምንም የፖላይታይለን ሽፋን (no polyethylene liner) የሌለበት መሆን 
አለበት. 

• እያንዳንዱ ከረጢት ወደ ውጭ ያለውን ክፍል እንዳይ ጠነክርና በግዜ እርዝመትውጤታማነቱ እንዳይቀንስ 
በግማሽ መጠን ብቻ መሞላተ አለበት፡፡ 

• የኖራ ከረጢቶቹም በቂ የአየር ዝውውርን በሚያገኙበት ሁኔታ በእንጨት ርብራብ በተሰራና በያንዳንዱ 
ከረጢት መሃል የ 10 ሴንት ሜትር ቦታ በመተው መደርደር አለበት፡፡ 

• ለተፈለገው የክምችት ወቅት ከሚያስፈልጉት የኖራ መጠን መካከል 50ፐርሰንት የሚሆነው በመጋዘኑ ወለል 
ላይ በርብራብ ላይ መቀመጥ ይችላል (ይህም በፍራፍሬዎቹ የተፈጠረውን የመጀመሪ ከፍተኛ ካርቦንዳይ 
ኦክሳይድን ለመውስድ ይችላል)፡፡  

የካርቦንዳይ ኦክሳይድን መጠንን ከ 2 ፐርሰንት በታች ለመጠበቅ 12 ኪሎ ግራም የሚመዝን ኖራ በሜትርክ ቶን ፖም 
ውስጥ መጨመር ከ3 እስከ 4 ወራት ላሉት ክምችት ጊዜ ውስጥ ይመከራል፡፡  

 

 
 
 
 
ምንጭ: Vigneault, C. et al. 1994. Techniques for controlled atmosphere storage of fruits and vegetables.  
Research Branch Agriculture and Agri-Food Canada. 
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የኢታይሌን መከማቸትን ለመከላከል ቀላል የኖራ ስብርባሪ ተሰርቶ በአየር ማስተላለፊይ መስመር ጋር መጨመር 
ይቻላል፡፡  

የኢታይሌን ቁጥጥር: 
ለመቀነስ: 
ፖታሽይም ፐርማንጋኔት (potassium permanganate) 

የተነቃቃ ከሰል (activated charcoal) 

ካታላይቲክ ኦክስዴሽን (catalytic oxidation)  
 

 

ኢተይሊን ጋዝን የሚያጣራ: የፑራፊል እንክብሎችን    
(Purafil) ®  (KMnO 4 4)  በጠንካራ 

የእንጨት ሳጥን    ውስጥ በታሸጉት በጎድጓዳ ሰሃን ማስቀመጥ፡፡.   
 የኢትሊይን   ስኬታማ በሆን መንገድ ኢትልን ጋስ 
ለማስወገድ 
 አየ  እንክብሎቹ በተቀ በት  

 
  

እንክበሎቹ በተቀመጡበት 3 ወይም 4 ጎድጓዳ     
  

ተመላሽ  አየር 

ሰሃን ውሰጥ እንዲያልፍ ማድረግ 
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በእንጨት ርብራብ ላይ በተመጣጠነ ከባቢዊ አየር ማከማቻ ውስጥ ለተከማቸ ምርት የጋዝ ማሸጊያ ለመፍጠር የበለጠ 
ቀýሚ አደረጃጀት ለመጠቀም ይቻላል፡፡ ማንኛውም አይነት የርብራብ ብዛት ከ7 እስከ 8ሚሊ ሜትር ፖሊ የፕላስቲክ 
ንጣፍ ከተሰራ ዱንካን ውስጥ ሊቀመጡ ይችላሉ፡፡ በወለሉ ላይ (ከታች ከተገለጸው ባህላዊ ቱቦ ጋር ስነጻጸር) 
በማከማቻው ክፍል ውስጥ ምንጣፊን 4 እስከ 5 ሚሊ ሜትር ፖሊኢታይሊን ንጣፍ በወለሉ ላይ መዘርጋት እና 
በእንጨት ርብራብ በመሸፈን የተሻለ የጋዝ ስርጭት ሊገኝ ይችላል፡፡ ከዚያም የድንካýኑን ፕላስቲክ ከወለሉ ጋር 
በመገጣጠም ሊደፈን የችላል፡፡  

  

የተመጣጠነ ከባቢ አየር ያለው አይተኛ የድንኳን ንድፍ: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ McDonald, B. 1982. Controlled atmosphere storage using plastic tents. International Institute of 
Refrigeration. 
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ሌላኛው ቀላሉ የተለመደ አይነት በተቆጣጠረ የከባቢ አየር ውስጥ ምርትን ለማከማቸት፤ የፒላስቲክ ድንኳኑን ከ20 
ሚሊ ፖሊቪንለከሎራይድ (polyvinylchloride (PVC)) ንጣፍን በማቀዝቀዣ ማከማቻ ቤት ውስጥ በባህላዊው 
የእንጨት በደርደሪያ ላይ ማልበስ ነው፡፡  ከታች የሚታየው ስዕልም የሁለት ማቀዝቀዣ ድንኳኖችን ያሳያል፡፡ የላኛው 
ድንኳንም በሁለቱም በሮች ጎን በመዝጊያ ዝፖች ተዘግተዋል፡፡ የውሃ መውረጃውም ባለ 6 ኢንች የፕላስቲክ ቱቦ 
(በ1/3ኛ የቧንቧ ክፍል ተቆርጦ) የተሰራ ነው፡፡ ይህም የጋዝ  እና የአየር ሙቀት መጠን ፍሰትን ወደ ድንኳኖችን እንዲገባ 
የሚረዳ ነው፡፡ ሁሉም የድንኳኖቹ ምሰሶና ወራጆች በእሳት የተበየዱ ናቸው፡፡  

የታችኛው ድንካýን ደግሞ በተንሸራታች በሮች እና አንድ መደርደሪያ በምርት ክምችት ሙሉ ያሳያል፡፡  

 

 

 

 

ምንጭ: Leyte, J.C. and Forney, C.F. 1999. Controlled atmosphere tents for storing fresh produce in conventional 
refrigerated rooms. HortTechnology 9 (4) 672-675. 
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ለተመጣጠነ ከባቢ አየር ማከማቻ ውስጥ ከዝቅተኛ ዋጋ በፖሊኢታይሊን ንጣፍ ከተሰራ የፕላስቲክ ድናካýን ለጥሬ 
ሙዝ ክምችት ሊጠቅም ይችላል፡፡ አነሰተኛ ማራገቢያ በተመጣጠነ ከባቢ አየር ማከማቻ ውስጥ አየር እንዲዛወር 
(2ፐርሰንት ኦክስጅን and 5 ፐርሰንት ካርቦንዳይኦክሳይድ) በፖታሽየም ፐርማንጋኔት አሉሙንየም ኦክሳይድ 
(Purafil)በየክፍሉ ውስጥ ያገለግላል፡፡ የኢታይሊን ጋዝ ከማከማቻው ክፍሉ ተጠርጎ ከወጣ የመብሰሉ ሂደት ይዘገያል፡፡ 
በዚህም አይነት ሁኔታ በተመቻቸ የሙቀት መጠን የሙዝ የመቆያ ግዜ ከአራት እስከ ስድስት ሳምንታት ይሆናል፡፡    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Shorter, A.J. et al. 1987. Controlled atmosphere storage of bananas in bunches at ambient temperatures. 
CSIRO Food Research Quarterly 47:61-63. 
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የሚከተለው ሰንጠረዥም ክትትል በተደረገበት (CA) ና በተሻሻለ (MA) ከባቢ አየር ውስጥ የሚያስፈልጉና የሚመከሩ 
ሁኔታዎች ማጠቃለያ ነው፡፡  

 
 
አጠቃላይ ለፖም ምርቶች ክትትል በተደረገበት (CA) ና በተሻሻለ (MA) የከባቢ አየር ውስጥ የሚያስፈልጉና የሚመከሩ 
ሁኔታዎች  
 
ታዋቂ ለሆኑ የፖም ዝርያዎች አመቺ አማካይ ደረጃዎች  
 
                         ኦክስጅን  ካርቦን ዳይኦክሳይድ   የአየር ሙቀት መጠን   ማከማቻ 
ዝርያዎች                             ፐርሰንት        (ፐርስነት)   (ዲግሪ ሰልሺየስ)                   (ወር) 
 
 
ባራኢበም (Braeburn)             1.8                 1.0     0.7    6-9 
ፊጂ (Fuji )      1.4      1.0   0.3    7-11 
ጋላ (Gala)                 1.7      1.6   1.3    2-9 
ጎልደንዲልሺስ(GoldenDelicious)1.6      2.3   0.5    7-11 
ግራኒይ ስሚዝ (Granny Smith) 1.4      2.0   0.6    7-11 
ኢዳሬድ (Idared)      2.1      2.5   1.9    7-10 
ጆናጎልድ (Jonagold)     1.4      2.7   0.9    5-10 
ሚክልነቶሽ (McIntosh)            2.1      2.9   2.5    5-10 
ሪድ ዲልሺየስ (Red Delicious)  1.6      1.8   0.0    6-11 
ሮያል ጋላ (Royal Gala)     1.7      1.8              -0.2    5-8 
 
 
አማካይ           1.7      2.0   0.9  

 
ምንጭ:  Kuprferman, E.  1997.  Controlled atmosphere storage of apples.  CA ’97 Proceedings, Vol. 2, pp 1-30.  
Postharvest Horticulture Series No. 16, University of California, Davis. 
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አጠቃላይ ለሸክኒት ምርቶች ክትትል በተደረገበት (CA) ና በተሻሻለ (MA) የከባቢ አየር ውስጥ የሚያስፈልጉና 
የሚመከሩ ሁኔታዎች  

ካልተገለጸ በስተቀር የተሸለ የክምችት የአየር ሁኔት ከ –1 እስከ 0ድግሪ ሴንት ግሬድ ነው፡፡(ክትትል በተደረገበት (CA) 
የአየር ሁኔታ መዛባት ምጻረ ቃሎች “ አይቢ” ሲሆን የውስጥ መበላሸት ወይንም መጠየም፤ “ቢኤች-BH” ውስጠ ጠይም 
፤ “ ፒቢሲ-PBC” =የጠየመ ሹል እምርት/መሃል፤ “ሲኤፍ-CF”= ጠፍጣፋ መሃል፤ “ካቭ-Cav” ቀዳዳ፤ የሌንስ ቅርጽ፤ 
“ሲኤል-CI” ቀዝቃዛ ጉዳት) ናቸው፡፡  
 
    ኦክስጅን           ካርቦንዳይኦክሳይድ     የክምችት ክትትል በተደረገበት ከባቢ አየር ውስጥ 
ዝርያ    ፐርሰንት           ፐርሰንት             ወር           ያሉ ጉዳቶች/በሽታዎች 
 
Abate Fetel   1             1  5-6           IB 
Alejandrina   3             2  4-5           IB 
Anjou, d’Anjou   1-2.5             0-0.5          7-8                    B, PBC, Cav         
Bartlett    1-2             0-0.5  3-5                 CF, PBC           
(=William’s Bon Chretien)  
Blanquilla,   3             3  6-7 
(=Blanca de Aranjuez) 
Bosc, Kaiser   1-2.5             0.5-1.5  4-8               PBC, Cav            
Buena Luisa    3             2  6                IB, CF  
(=Buona Luisa) 
Clapp’s Favorite              2           <0.7  3-4               IB, PBC 
Comice    1.5-4             0.5-4  5-6               IB (overmature)  
(=Doyenne du Comice, Comizio) 
Conference   1-2.5             0.6-1.5  6-8             BH, IB, Cav 
Coscia    1.5             2-3  6-7    CF 
Flor d’Hivern(=Inverno)  3             3  4-5     IB 
Forelle    1.5             0-1.5  6-7   
General Leclerc   2-3             2-3  3-5 
Grand Champion              3             2-2.5  4 
Hardy    2-3             3-5  4-6 
Josephine                1-2             1-2  8 
Krystalli    2             1-2  3-5 
Limonera, Llimonera  3             3  3-4 
Packham’s Triumph  1.5-1.8             1.5-2.5  7-9            CB 
Passe Crassane              3             4-5  5-8             IB 
(=Passa Crassana) 
Rocha    2             2  8 
Spadona             1.5-2.5             1.5-3.5  8-9             IB 
Nashi, Asian pears: 
Chojuro    2             1-2  3-4 
Kosui    1-2             0-2  3-4 
Nijiseiki               0.5-3             0-1  5 
(=20th Century) 
Tsu Li    1-2             0-3  3-5            IB 
Ya Li    4-5             0-4  3-4             IB, Cav, CI? 
 
‘Ya Li’ በቅዝቃዜ ጉዳት እንደደረስበት ሊያሳይ ይችላል የአየር ሙቀት መጠን ከ<5° ዲግሪ ሰንቲግሪድ ሲሆን.  
 
 
ምንጭ:  Richardson, D.G. and E. Kupferman. 1997. Controlled atmosphere storage of pears.  CA ’97 
Proceedings, Vol. 2, pp 31-35.  Postharvest Horticulture Series No. 16, University of California, Davis. 
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ክትትል በተደረገበት ከባቢ አየር ለፍራፍሬዎች ከሸክኒቶችና ፖሞች በስተቀር የሚያስፈልጉና የሚመመከሩ ሁኔታዎች 
ማጠቃለያ 

 
 
 

 
 

 
 

 
ሲኤ (CA)2   

 
 

 
 

 
ምርት 

 
የአየር ሙቀት 

መጠን1 
(ዲግሪሰልሺየስ) 

 
ኦክስጅን 
ፐርሰንት

2
 

 
ካርቦንዳይ
ኦክሳየድ 
ፐርሰንት 

 
ለንግድ አገልግሎት የዋለው ሰኔ፣ 2001 እ.ኤአ. 

  
አፒሪኮት 

 
0-5 

 
2-3 

 
2-3 

 
 

  
የኤዚያ ሸክኒት 

 
0-5 

 
2-4 

 
0-1 

 
ለተወሰኑ ዝርያዎችብቻ የሚያገለግል 

  
አቦካዶ 

 
5-13 

 
2-5 

 
3-10 

 
በባህር ጉዞጊዜ የሚያገለግል 

  
ሙዝ 

 
12-16 

 
2-5 

 
2-5 

 
በባህር ጉዞ ጊዜ የሚያገለግል 

  
ብላክ ቤሪይ 

 
0-5 

 
5-10 

 
15-20 

 
በመጓጓዢያ ጊዜ በእቃ መጨኛ ውስጥ እንደ ሽፍን የሚያገለግል 

  
ብሉ ቤሪየረ 

 
0-5 

 
2-5 

 
12-20 

 
በመጓጓዝ ጊዜ ውስን ጥቅም አለው 

  
የበለስ ሸክኒት 

 
5-10 

 
2-3 

 
2-5 

 

  
ቸሪሞያ  እና 
አቴሞያ 

 
8-15 

 
3-5 

 
5-10 

 
 

  
ቼሪይ, ጣፋጭ 

 
0-5 

 
3-10 

 
10-15 

 
በመጓጓዢያ ጊዜ በእቃ መጨኛ ውስጥ እንደ ሽፍን ወይም እንደ 
ባህር ከረጢቶች የሚያገለግል 

  
ክራን ቤሪይ 

 
2-5 

 
1-2 

 
0-5 

 
 

  
ዱሪያን 

 
12-20 

 
3-5 

 
5-15 

 
 

  
ሾላ 

 
0-5 

 
5-10 

 
15-20 

 
በጉዞ ጊዜ ውስን ጥቅም አለው 

  
ወይን 

 
0-5 

 
2-5 
or 

 
1-3 

 
ከሰልፈርኦክሳይድ (SO) ማጠኛ ጋር አብሮ አይደረግም 

2
  

   5-10 15-20 በመጓጓዝ ጊዜ እስከ 4 ሳምንታት መበስበስን ለመቆጣጠር እንደ 
ሰልፈርኦክሳይድ (SO) ለመጠቀም ውስን ጥቅም ነው ያለው 

  
የወይን ፍሬ 

 
10-15 

 
3-10 

 
5-10 

 
 

  
ጉአቫ 

 
5-15 

 
2-5 

 
0-1 

 

  
ኪዊፍሩት 

 
0-5 

 
1-2 

 
3-5 

 
ሰፋ ያለ ጥቅም በመጓጓዝ እና በክምችት ጊዜ፡ ሲኤች (C

2
H) 

4
 

ከ20 ፒፒቢ በታች ተጠብቆ መኖር አለበት 
  

ሎሚ 
 

10-15 
 

5-10 
 

0-10 
 
 

  
ሎሚ (Lime) 

 
10-15 

 
5-10 

 
0-10 

 
 

  
ሎኳአት (Loquat) 

 
0-5 

 
2-4 

 
0-1 

 

  
ላይቺ (Lychee) 

 
5-12 

 
3-5 

 
3-5 

 
 

  
ማንጎ 

 
10-15 

 
3-7 

 
5-8 

 
በባህር ጉዞ ጊዜ ጥቅሙ እየሰፋ ነው  

  
ኔክታሪን 

 
0-5 

 
1-2 
or 

 
3-5 

 
በባህር ጉዞ ጊዜ ውስን ጥቅም አለው 

  
  

 
 

 
4-6 

 
15-17 

 
ለአንዳነድ ዝርያዎች በቅዝቃዜ አማካኝነት የሚከሰት ቅዝቃዜን 
ለመቀነስ ይጠቅማል (የውስጠኛውን መሰባበር)  

  
የወይራ ፍሬ 

 
5-10 

 
2-3 

 
0-1 

 
የማቀነባበርን ጊዜ ለማራዘም ውስን የሆነ ጥቅሙ ውስን ነው 
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ሲኤ (CA)2 

 
 

 
 

 
ምርት 

 
የአየር ሙቀት 

መጠን1 
(ዲግሪሰልሺየስ) 

 
ኦክስጅን 
ፐርሰንት

2
 

 
ካርቦንዳ
ይኦክሳየ

ድ 
ፐርሰንት 

 
ለንግድ አገልግሎት የዋለው ሰኔ፣ 2001 እ.ኤአ. 

  
የወይራ ፍሬ 

 
5-10 

 
2-3 

 
0-1 

 
የማቀነባበርን ወቅትን ለማራዘም ጥቅሙ ውስን ነው 

  
ብርቱኳን 

 
5-10 

 
5-10 

 
0-5 

 
 

  
ፓፓዬ 

 
10-15 

 
2-5 

 
5-8 

 
 

  
ኮሽም፣ ክሊንስቶን 

 
0-5 

 
1-2 

 
3-5 

 
በጣሳ የማሸግን ወቅትን ለማራዘም ጥቅሙ ውስን ነው 

  
ኮሽም፣ ፍሪስቶን 

 
0-5 

 
1-2 
or 

 
3-5 

 
በባህር ጉዞ ጊዜ ውስን ጥቅም አለው 

  
 

 
 

 
4-6 

 
15-17 

 
ለአንዳንድ ዝርያዎች የውስጥ መሰባበር ችግር እና አጋጣሚን  
(በቅዝቃዜ አማካኝነት የሚመጣ ጉዳት)ለመቀነስ  ይረዳል 

  
ፐርሲሞን 

 
0-5 

 
3-5 

 
5-8 

 
በተሻሻለ ከባቢ አየር ባለው ማሸጊያ ጥቅሙ ውስን ነው 

  
አናናስ 

 
8-13 

 
2-5 

 
5-10 

 
ሰም መቀባት የተሻሻለ ከባቢ አየር ያለው ማሸጊያ ለመፍጠር እና 
ቡናማ ነጠብጣብን ለመቀነስ ይጠቅማል 

  
ፕለም 

 
0-5 

 
1-2 

 
0-5 

 
ለአንዳንድ ዝርያዎች ለረጅም ጊዜ ለማከማቸት ጥቅሙ ውስን ነው 

  
ፖሞግራንቴ 

 
5-10 

 
3-5 

 
10-15 

 
 

  
ራምቡታን 

 
8-15 

 
3-5 

 
7-12 

 
 

  
ራስቤሪይ 

 
0-5 

 
5-10 

 
15-20 

 
በመጓጓዢያ ጊዜ በእቃ መጨኛ ውስጥ እንደ ሽፍን ያገለግላል 

  
እንጆሪ 

 
0-5 

 
5-10 

 
15-20 

 
በመጓጓዢያ ጊዜ በእቃ መጨኛ ውስጥ እንደ ሽፍን ያገለግላል 

  
ስዊትኦፕ(ኩስታርድ 
ፖም) 

 
12-20 

 
3-5 

 
5-10 

 
 

 
1 የተለመደ እና/ወይም የሚመከር መጠን፤ አንጻራዊ የእርጥበት መጠን ከ90-95% ይመከራል፡፡ 
 
2S ትክክልኛው ሲኤ (CA) ውህዱ የሚወሰነው በዝርያዎቹ፣ በአየር ሙቀት መጠን፣ እና በክምቸት እርዝመት ነው፡፡ እነዚህ የተቀመጡት ማሳሳቢያዎች 
ለመጓጓዢያ እና/ ወይም ከ 2 ሳምንታት በላይ ለሆኑ ክምችት ነው፡፡ ለዝቅተኛ ኦክስጅን እና ወይም ለከፍተኛ ካርቦን ሞኖኦክሳይድ ክምችት ለአጭር ጊዜ 
ማጋለጥ የተወሰኑ አካላዊ ለውጠችን (physiological disorders)፣ በሽታ አምጪ ህዋሳትን፣ እና/ወይም ነፍሳትን ለመቆጣጠር ይጠቅማል፡፡   
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ:  Kader, A.A.  2001.  A summary of CA requirements and recommendations for fruits other than apples 
and pears. pp 29-70.  Postharvest Horticulture Series No. 22A, University of California, Davis. 
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አጠቃላይ ለ 34 የተሰበሰቡ/የተመረቱ የአትክል አይነቶች ክትትል በተደረገበት (CA) የከባቢ አየር ውስጥ የሚያስፈልጉና 
የሚመከሩ ሁኔታዎች  

 የአየር ሙቀት መጠን1 ከባቢ አየር2 
   
 አትክልት3       ምቹ        መጠን/ገደብ          ኦክስጅን በፐርሰንት          ካርቦንዳይኦክሳድ     አተገባበር3     
                                                                                                                      በፐርሰንት 

 
 አርቲቾክስ 0 0 - 5 2 - 3 2 - 3 ++ 
 ሶሪት  2 1 - 5 Air  10 - 14 +++ 
 ባቄላዎች፣, ግሪን ስናፕ 8 5 - 10 1 - 3 3 - 7 + 
  የተቀነባበረ 8 5 - 10 8 - 10 20 - 30 ++ 
 የአበባ ጎመን 0 0 - 5 1 - 2 5 - 10 +++ 
 የቤልጂየም በቆልት 0 0 - 5 1 - 2 5 - 7 + 
 ጎመን 0 0 - 5 2 - 3 3 - 6 +++ 
  የቻይና ጎመን 0 0 - 5 1 - 2 0 - 5 + 
 ካንታሎፕስ 3 2 - 7 3 - 5 10 - 20 ++ 
 የአበባ ጎመን 0 0 - 5 2 - 3 3 - 4 + 
 ሰለሪያክ 0 0 - 5 2 - 4 2 - 3 + 
 ሲለሪይ 0 0 - 5 1 - 4 3 - 5 + 
 የፈረንጅ ዱባ፣ ትኩስ 12 8 - 12 1 - 4  0  + 
  ፒክሊንግ 4 1 - 4 3 - 5 3 - 5 + 
 እጾች4 1 0 - 5 5 - 10 4 - 6 ++ 
 ሊክስ 0 0 - 5 1 - 2 2 - 5 + 
 ሠላጣ (ጭቅላቱ የሚጠቀለል) 0 0 - 5 1 - 3  0  ++ 
  የተቆረጠ ወይም የተተለተለ 0 0 - 5 1 - 5 5 - 20 +++ 
 ሠላጣ (ቅጠል) 0 0 - 5 1 - 3  0  ++ 
 እንጉዳዮች 0 0 - 5 3 - 21 5 - 15 ++ 
 ኦክራ    10 7 - 12 Air  4 - 10 + 
 ሽንኩርቶች (እምቡጥ) 0 0 - 5 1 - 2 0 - 10 + 
 ሽንኩርቶች (ዘለላ) 0 0 - 5 2 - 3 0 - 5 + 
 ፓርስሌይ 0 0 - 5 8 - 10 8 - 10 + 
 ቃሪያ ቤልl) 8 5 - 12 2 - 5 2 - 5 + 
 ቃሪያ (ሚጥሚጣ) 8 5 - 12 3 - 5 0 - 5 + 
  የተቀነባበረ 5 5 - 10 3 - 5 10 - 20 ++ 
 ራዲሽ (የላይኛው) 0 0 - 5 1 - 2 2 - 3 + 
 ጎምን ስፒናች 0 0 - 5 7 - 10 5 - 10 + 
 ሹገር ፒስ 0 0 - 10 2 - 3 2 - 3 + 
 ጣፋጭ በቆሎ 0 0 - 5 2 - 4 5 - 10 + 
 ቲማቲም (አረንጓዴ) 12 12 - 20 3 - 5 2 - 3 + 
         የበሰለ 10 10 - 15              3-   5                3 -  5 ++ 
 ዊትሉፍ ቺኮሪይ 0 0 - 5 3 - 4 4 - 5 + 
1 Optimum and range of usual and/or recommended temperatures.  A relative humidity of 90% to 95% is usually recommended 

(except for bulb onions). 
2 Specific CA recommendations depend on cultivar, temperature, and duration of storage.  
3 Potential for application can be high (+++), moderate (++), or slight (+). 
4 Herbs: chervil, chives, coriander, dill, sorrel and watercress. 

 
 
 
  
 
ምንጭ:  Saltveit, M.A.  2001.  A summary of CA requirements and recommendations for vegetables. pp 71-94.  
Postharvest Horticulture Series No. 22A, University of California, Davis.  
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አጠቃላይ ለተመረጡ ትኩስ የተቆረጡ ፍራፍሬዎችና አትክልቶች ክትትል በተደረገበት (CA) ና በተሻሻለ (MA) የከባቢ 
አየር ውስጥ የሚያስፈልጉና የሚመከሩ ሁኔታዎች  

James R. Gorny 
International Fresh-cut Produce Association 

Davis, CA  95616  USA  
ሠንጠረዥ 1.  ትኩስ የተቆረጠ አትክልት 

        ከባቢ አየር  
ትኩስ የተቆረጠ ምርት የአየር ሙቀት መጠን 

በድገሪ ሰልሺየስ 
ኦክስጅን 
በፐርሰንት 

ካርቦን 
ዳይኦክሳይድ 
በፐርስነት 

   ብቃት/ውጤታማነት 

ስኳር ድንቾች (ቀይ)፣ የተፈረፈረ፣ ቁረጭ፣ 
                    ወይም የተላጠ 

0-5 5 5 መሃከለኛ 

የአበባ ጎመን፣ ፍሎሬትስ 0-5 2-3 6-7 ጥሩ 
ጎመን፣ የተተለተለ 0-5 5-7.5 15 ጥሩ 
ጎም (ቻይና), የተተለተለ 0-5 5 5 መሃከለኛ 
ካሮት፣ የተተለተለ፣ የሚያጣብቅ፣ ወይም 
                   የተቆራረጠ 

0-5 2-5 15-20 ጥሩ 

ጂካማ፣ Sticks 0-5 5 5-10 ጥሩ  
ሊክስ፣ የተቅራረጠ 0-5 5 5 መሃከለኛ  
ሠላጣ (በተርሄድ)፣ የተከተፈ 0-5 1-3 5-10 መሃከለኛ  
ሠላጣ (አረንጓዴ ቅጠል)፣ የተከተፈ 0-5 0.5-3 5-10 ጥሩ  
ሠላጣ (አይስበርግ)፣ የተከተፈ 
                    ወይም የተተለተለ 

0-5 0.5-3 10-15 ጥሩ  

ሠላጣ (ቀይ ቅጠክ)፣ የተከተፈ 0-5 0.5-3 5-10 ጥሩ 
ሠላጣ (ሩማኒያ)፣ የተከተፈ 0-5 0.5-3 5-10 ጥሩ 
እንጉዳዮች፣ የተቆራረጡ 0-5 3 10 አይደለም  

የሚመከረው  
ሽንኩርት የተቆራረጠ ወይም 6 ጎን ያለው 
ቁራጭ 

0-5 2-5 10-15 ጥሩ 

ቃሪያዎች፣ 6 ጎን ያለው ቁራጭ 0-5 3 5-10 መሃከለኛ 
ድንች፣ የተቆረጠ ወይም ሁሉም የተላጠ 0-5 1-3 6-9 ጥሩ 
ዱባ፣ ቁራጭ (6 ጎን ያለው) 0-5 2 15 መሃከለኛ 
ሩታባጋ፣ የተቆረጠ 0-5 5 5 መሃከለኛ 
ስፒናች ገመን፣ የጸዳ 0-5 0.8-3 8-10 መሃከለኛ 
ቲማቲም፣ የተቆራረጠ 0-5 3 3 መሃከለኛ 
ዙኩኒ፣ የተቆራረጠ 5 0.25-1 - መሃከለኛ 
     

ሠንጠረዥ 2.  ትኩስ የተቆረጡ ፍራፍሬዎች 
  ከባቢ አየር  
ትኩስ የተቆረጠ ምርት የአየር ሙቀት መጠን     

   በድገሪ ሰልሺየስ 
ኦክስጅን 
በፐርሰንት 

ካርቦን 
ዳይኦክሳይድ 
በፐርስነት 

ውጤታማነቱ/ብቃቱ 

ፖም፣ የተቆራረጠ 0-5 <1 4-12 መሃከለኛ 
ካንታሎፕስ፣ 6 ጎን ያለው ቁራጭ  0-5 3-5 6-15 ጥሩ 
የወይን ፍሬ፣ የተቆራረጠ 0-5 14-21 7-10 መሃከለኛ 
ሃኒዲው፣6 ጎን ያለው ቁራጭ   0-5 2 10 ጥሩ 
ኪዊፍሩት፣ የተቆራረጠ 0-5 2-4 5-10 ጥሩ 
ማጎ፣ 6 ጎን ያለው ቁራጭ  0-5 2-4 10 ጥሩ 
ብርቱኳን፣ የጠቆራረጠ 0-5 14-21 7-10 መሃከለኛ 
ኮሽም፣ የተቆራረጠ 0 1-2 5-12 ደካማ 
ሸክኒት፣ የተቆራረጠ 0-5 0.5 <10 ደካማ 
ፐርሲሞን፣ የተቆራረጠ 0-5 2 12 ደካማ 
ፖሜግራንቴ፣አሪልስ 0-5 - 15-20 ጥሩ 
እንጆሪ፣ የተቆራረጠ 0-5 1-2 5-10 ጥሩ 
ሐብሐብ 6 ጎን ያለው ቁራጭ 0-5 3-5 10 ጥሩ 

 
ምንጭ:  Gorny, J.R.  2001.  A summary of CA and MA requirements and recommendations for fresh-cut 
(minimally processed) fruits and vegetables. pp 95-145.  Postharvest Horticulture Series No. 22A, University of 
California, Davis. 
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ምዕራፍ 8፡ የአበባ፤ አትክልትን ፍራፍሬ ምርቶችን ማጓጓዝ 
 

በረጅም ረቀት ጉዞ ወቅት የአየር ሁኔታ ቁጥጥር ወሳኝ በመሆኑ ጭነቱ ለአየር ዝውውር አመቺ በሆነ መልኩ ማለትም 
ከምርቱ ከራሱ ሆነ ከከባቢው አየር እንዲሁም ከመንገዱ የሚመጣዉን ሙቀት በሚቀንስ መልኩ መጫን አለበት፡፡ 
የመጓጓዣ ተሸከርካሪዎችም በተለይ ቀደም ብለዉ እንዲ ቀዘቅዙ የተደረጉት ምርቶች ቀዝቃዛ አየርን አምቀዉ ማቆየት 
በሚያስችላቸው እና በምርቶቹ ውስጥ የአየር ዝውውርን በሚያችል መልኩ በደንብ ሙቀትና ድምጽን በማያስተላልፍ 
መልክና በምረቶቹ መካካል በተገቢ ሁኔታ ለአየር ዝውውር በተመቹ ሁኔታ የተዘጋጁ መሆን አለባቸው፡፡ ምርቶቹም 
በሚጫኑበት ወቅት ብልሽት ሊደርስባቸው የሚችለውን በሚቀንስ ሁኔታ በደንብ ተመቻችተው መጫን አለባቸው፡፡ 
ክፍት የጭነት ተሽከርካሪዎች ደግሞ መኪናው በሚንቀሳቀስበት ወቅት አየር በጭነቱ ውስጥ በማለፍ ቅዝቃዜን ሊሰጠው 
በሚችል መልክ መጫን አለባቸው፡፡ ምርትን የሚያጓጉዙ ተሸከርካሪዎችም በለሊትና  በማለዳ መጓዝ ደግሞ የሙቀት 
መጠኑን ይቀንሳል፡፡የመጓጓዣው አሽከርካሪዎችም ጭነቱን እንዴት መያዝና መጫና እንዳለባቸው ተገቢውን ስልጠና 
የወሰዱ መሆን አለባቸው፡፡ የአሽከርካሪዎች የስራ መልቀቅ ሁኔታ በዘርፉ ከፍተኛ በመሆኑ (በአሜሪካን ሀገር አማካይ 
የሹፌሮች የቆይታ ገዜ 3.5 አመት ብቻ ነው) ስልጠናን መስጠት ቀጣይ ጉዳይ ይሆናል፡፡ (Hagen, et al., 1999). 

የቅርብ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በሰሜን አሜሪካ የተለያዩ የጭነት አይነቶችን በተለይም በአትክልቶችን ደባልቀው 
መጫን እስካሁን ድረስም ይተገበራል (Hagen et al, 1999)፡፡ በተለይም የአየር ሁኔታ ተመሳሳይ በማይሆንበት ወቅት 
ድብልቅ የምርት አይነቶችን በአንድ ጭነት ማጓጓዙ አሳሳቢ ጉዳይ ይሆናል (ለምሳሌቅዝቃዜ የማይስማማቸው 
ፍራፍሬዎችን ከሌሎች ከሌሎች በጣም አነስተኛ የአየር ሁኔታ ከሚያስፈልጋቸው ቁሳቁሶች ጋር አብሮ የተጫነ እንደሆነ) 
ወይንም እታይሌን የሚያመነጩ ምርቶች ከሌሎች እታይሌን የማይስማማቸው ምርቶች ጋር በአንድነት ሲጫኑ ምርቶቹ 
በቀላሉ ለብልሽት ይዳረጋሉ፡፡ በቀላሉ በሙቀት ለመበላ`ት የሚችሉ ምርት ውጤቶችና ሙቀት የሚስማማቸው ምርቶች 
አብሮ የተጫኑ ከሆነ ሁኔታው የበለጠ አሳሳቢ  ይሆናል፡፡ ከፍተኛ እታይሌን የሚያመነጩ  ምርቶች (ለምሳሌ በጣም 
የበሰለ ሙዝ፣ ፖሞች፣ ካንታሎፕስ) በቀላሉ የመልክ፡ እና  የይዘት ለውጥ ስያስከትሉ ሌሎች ምርቶች (ለምሳሌ ካሮት፣ 
ድንች፣ ስካር ድንች፣ ሠላጣ  እና የፈረንጅ ዱባዎች) ደግሞ የጣእም፤ የእይታ እና የይዘት ለውጥ ሊያስከትሉ ያችላሉ፡፡ 

የቀዘቀዙ ምርቶችን ለማጓጓዝና ለመጠበቅ የሚረዱ የተለያዩ አይነት የእንጨት ርብራቦች አሉ፡፡ የፖለይቴይን ሽፋኖች 
ርካሽና ክብደት የሌላቸው እና የጭነት ርብራቦችን ከአዋራ ለመከላከል የሚረዳ፤ ርጥብና ቅዝቃዜን የሚከላከል ነው፡፡ 
በተለይም ቀላልና ሙቀትን የማያስተላልፉ ሽፋኖች ጭነቱን ከቆይታ ብዛት ከሚመጣ ሙቀት ሊከላከል ይችላል 
(ለምሳሌ ከጭነት ጋር በሚቆይበት ወቅት) ፡፡ ውፍረት ያላቸው ሽፋኖችም አንዳንድ ግዜ የበረሃ ምርቶችን በክረምት 
ወራት ሲጫኑ ከቅዝቃዜ ለመከላከል ይጠቅማሉ፡፡ ለበለጠ መረጃ በሚቀጥለው አድራሻ የኢንትረኔት ድረ ገጽን ይጎብኙ 
ወይንም ዝርዝሩን ይዘዙን (www.QAsupplies.com or 800-472-7205)፡፡ 
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ክፍት የጭነት ተሽከርካሪዎች 

በተለይም ሳይታሸጉ የሚጫኑ ምርቶች በመኪኖቹ ላይ ምንም የቅርጽ ግድፈት ሳያስከተሉ በጥንቃቄ መጫን አለባቸው፡፡  
መኪኖች በደንብ ተጠቅጥቆ በተጫነ ገለባ ሳይቀር ሊያጋድል ወይንም ልንገዳገድ ይችላሉ፡፡ እንዲሁ ሳይታሸጉ የሚጫኑ 
ምርቶች ላይ ሌሎች ጭነቶች መጫን የለባቸውም፡፡ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Wilson, J. No date. Careful Storage of Yams: Some Principles to Reduce Losses. London: Commonwealth 
Secretariat/ International Institute of Tropical Agriculture. 
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በተቻለ መጠን ክፍት ጭነቶች እንዲቀዘቅዙ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ክፍትና ማቀዝቀዣ ለሌላቸው ተሽከሪካሪዎች 
ጭነቱን በስሱ በሸራ በመሸፈን እና ከጠፍጣፋ ብረት የአየር ማስገቢያ መሳሪያ መስራት ይችላል፡፡ የአየር ማስገቢያው 
ክፍተት በፊትለፊት በሚገኘው እይታ ከፍ ብሎ መገጠም አለበት፡፡ በከፍተኛ ፍጥነት እና/ወይንም ረጅም ርቀትን 
የሚጓዙ ተሽከርካሪዎች የጫኑት ምርት ለበለጠ የመድረቅ አደጋ ይጋለጣሉ፡፡   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Pantastico, Er. B 1980. FAO/UNEP Expert Consultation on Reduction of Food Losses in Perishable 
Products of Plant Origin, Working Document 2: Fruits and Vegetables. (6-9 May, Rome: FAO) 
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ይህ አይነቱ የማቀዝቀዣ ስርአት የተወጠነው በኢራን ሳይታሸጉ የሚጫኑ የፎሶልያ ምርቶችን በትኩስነታቸው ለማጓጓዝ 
እንዲያስችል ታስቦ ነበር፡፡ የአየር ማስገቢያው እና ቀዳዳዎቹ የተሰሩት ከእንጨት ሳጥን ነበር፡፡ ሳጥኖቹ ጠርዛቸው 
ከተነሳ በኃላ ከታች በስዕሉ ላይ እንደሚየው በመደዳ ይታሰራሉ፡፡ በሚጓጓዝበት ወቅት አየር በጭነቱ አልፎ በቀላሉ ወደ 
ላይ በመውጣት የተጫነው ምርት በሙቀት እነዳይበላሽ ይረዳል፡፡ ይህ አይነቱ ዘዴ አደንጓሬ እና ሌሎች አረንጓዴ 
ተክሎችን ትንሽ ከኋላው ክፍት በሆነ መኪና ለማጓጓዝ ይጠቅማል፡፡ ምርቶቹን በማለዳ ሰኣቶች ከጸሀይ መውጣት በፊት 
በሚጓጓዝነት ጊዜ ምርጥ ውጤቶችን ያስገኛል፡፡  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Kasmire, R.F. 1994. Personal Communication. 

 

የእንጨት ሳጥኖች 
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የዩ. ኤስ.ዲ.ኤ. ፖርታ-ኩለር (USDA Portacooler) 
 
የዩኤስድኤበድህረ ምርት የማቀዝቀዝ ውጥን ለአነስተኛ አብቃዮች የሚከተሉትን ሁኔታዎች ያሳስባል፡ 

ሀ) በማሳ ላይ ምርቱን መለየትን ደረጃ ማውጣት፡ 
ለ) ለገበያ በሚኖን መልኩ ምርትን ማሸግ 
ሐ)ከማሳ የመጣውን ሙቀት ከማስወገድ ወዲያውኑ ምርቱን ማቀዝቀዝ ናቸው፡፡ 

ይህ አነስተኛ ማቀዘቀዣ ለአንድ ቶን በ 110 ቮልት ክፍል ውስጥ በመስኮት የሚገባ ቀዝቃዛ አየር ሙቀትን በማያስተላልፉ 
ሳጥን ውስጥ ለማቀዝቀዝ ይጠቅማል፡፡ በሳጥኑ ፍትለፊት በኩል የሚመጣው ቀዝቃዛ አየርም በምርቱ በኩል እንዲያልፍ 
ከሁለተኛ ግድግዳ በኩል በሚገኘው ማራገቢያ ይገፋል፡፡ የሚገፋውም አየር በወለሉ ስር በሳጥኑ በኩል ያልፋል፡፡  

 
የፖርታ ኩለርም የተሰራው በተባበሩት ቡድን በዩኤስድኤ፤ ቤልትስቬል፤ ሜሪላንድ በቀላሉ ሊበላሹ የምችሉ ምርቶችን 
እና ሌሎች በአየር የሚቀዘቅዙ ምርቶችን በሚንከባከብ ነው፡፡ በግምት ወደ 1200 የአሜሪካን ዶላር ዋጋ የሚያወጣ 
ሲሆን ነገር ግን አሮጌ የአየር ማቀዝቀዣዎችን ከተጠቀሙ ዋጋው ያነሰ ሊሆን ይችላል፡፡ ሙሉ ውጥኑ በኤቲቲአርኤ 
(ATTRA) ድረ ገጽ (http://www.attra.ncat.org) ላይ ይገኛል፡፡  

 
 
 
ምንጭ: Ross, D.S. 2002 E-mail:dr27@umail.umd.edu 
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ማቀዝቀዣ የተገጠመላቸው ተሽከርካሪዎች 
ለተሻለ የቅዝቃዜ መጠን አስተዳደር ስረዓት፡ ማቀዝቀዣ የተገጠመላቸው ተሽከርካሪዎች ሙቀትን እንዳያስገቡ መሆን 
አለባቸው፤ ከፍተኛ ብቃት ያለው ማቀዝቀዣ ክፍልና ባራገቢያ  እንዲሁም  የአየር ማስገቢያ ቱቦ መኖር አለበት፡፡ ከታች 
የተመለከተው ስዕላዊ መግለጫም የሚያሳየው ይህንኑ እና ከአየር ማስገቢያው በላይ የሚታዩ ሌሎች ገፅታዎችን ነው፡፡  

 
 
   ማቀዝቀዣ የተገጠመላቸው ተሽከርካሪዎች ከመጫናቸው በፊት የሚከተሉትን ሁኔታ ሊያማሉ ይገባል  

___ የማቀዝቀዣው ክፍል በትክክል መስራቱ? 

___ የቴርሞስታት መስተካከሉን? 

___ የማቀዝቀዣው አየር ማስተላለፊያ ቱቦ በትክክል መገጠሙና በደህና ሁኔታ መጠገኑን ማረጋገጥ? 

___ በሩ በጥሩ ሁኔታ መደፈኑን? 

___ በሮቹ በሚዘጉበት ወቅት በደንብ ይገጥማሉ? 

___ ግድግዳው ከስንጥቅና ከቀዳዳዎች ነጻ መሆኑን? 

___ ከፍትለፊቱ ለጭነት የአየር ማስገቢያ መገጠሙን? 

___ የወለል እንጥብጣቢ መከፈቱን? 

___ የተሸከሪካሪው ውስጠኛ ክፍል ንጹህና ከሽታ ነጻ መሆኑን? 

___ ወለሉ ከቆሻሻዎች ነጻ/ የጸዳ መሆኑ? 

___ ውስጥ ስፋቱ፤ ርዝመቱ ቁመቱ ለጭነት በቂ መሆኑን? 

___ የጭነት ማሰሪያና ሌሎች ጭነቱን በደንብ እንዲቀመጥ የሚረዱ መሳሪያዎች በሙሉ መኖራቸውን   
ማረጋገጥ? 

___ ተሸከርካሪው ቀድሞውኑ ሞቀ ወይንስ የቀዘቀዘ ነው? 

 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Ashby, 1995 
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የውስጠኛው የባለማቀዝቀዣ መጫኛ ሁኔታ በማጓጓዝ ወቅት የሚኖረውን የሙቀት መጠን የማቆየት ችሎታን 
ይወስናል፡፡ ስለዚህ ምርቱን የሚቆጣጠሩት አካላት ምርቱን ከመጫናቸው በፊት ስለመጫኛው ይዘት በደንብ እነዚህን 
ሁኔታዎች መፈተሽ አለባቸው፡፡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Kasmire, R.F. and Hinsch, R.T. 1987. Maintaining Optimum Transit Temperatures in Refrigerated Truck 
Shipments of Perishables. University of California Perishables Handling Transportation Supplement No. 2. 

የተጎዳ የበር ማሸጊያ 

በደንብ ጠብቆ የታሸገ የጎን በር 

የተጎዳ በር 

የተጎዳ ወለል 

ንጹህ ወለል 

ለጭነቱ በቂ የውስጥ ስፋት  
ለጭነቱ በቂ የውስጥ ርዝመት  
ለጭነቱ በቂ የበሩ ርዝመት  

ክፍት የወለሉ ፍሳሽ ማስወገጃ (ንጹህ)   
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የክምር ንድፍ/በእጅ የተከመረ 

የምርት ክምር ማቀዝቀዣ በተገጠመላቸው ተሽከርካሪዎች በሚጫንበት ወቅት ለአየር ዝዉዉር አመቺ ሁኔታን ሊፈጥ 
በሚች መልኩ አቀያይሮ በመሞከር በቂ ቦታ ለአየር ዝውውር በመተው መጫን ይቻላል፡፡  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ፡ Ashby, B. H. et al. 1987. Protecting Perishable Foods During Transport by Truck. Washington, D.C.: 
USDA, Office of Transportation, Agricultural Handbook No. 669. 
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በካርቶን የታሸጉ ምርቶችም ቢሆን በማጓጓዝ ሂደቱ ሁሉ በቂ አየር ሊያገኙ በሚችሉበት ሁኔታ መቀመጥ አለባቸው፡፡ 
ከታች የተመለከተው ምስልም ይህንኑ ጠንቃቃየአግድሞሽ አጫጫን የተሞላበት ቴሌስኮፓዊ የአጫጫን ገጽታን ነው፡፡ 
ካርቶኒው ስጫንም የተሽከርካሪውን አካል በቀጥታ እንዳይነካ ከእንጨት ወይንም ከሌላ ነገር በተሰራ ርብራብ 
የተሽከርካሪውን የውስጥ ወለል መሸፈን ያስፈልጋል፡፡   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Ashby, B. H. et al. 1987. Protecting Perishable Foods During Transport by Truck. Washington, D.C.: 
USDA, Office of Transportation, Agricultural Handbook No. 669. 
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እንዲሁም የተለያየ መጠን ያላቸው ካርቶኖች በአንድነት በሚጫኑበት ወቅት ደግሞ በጣም ትልቁ፤ ወይምን ከባዱ ከስር 
መቀመጥ አለበት፡፡ በተመሳሳዩ መልኩ አየር በጭነቱ ቁመት ሙሉ እንዲዘዋወር መተላለፊያ በትይዩ ሊተውለት 
ያስፈልጋል፡፡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Nicholas, C.J. 1985. Export Handbook for U.S. Agricultural Products. USDA, Office of Transportation, 
Agricultural Handbook No. 593 
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በአብዛኛው ለተቆረጠ አበባ መጫኛ የሚያገለግለው ትልቁ የጭነት ኮንቴይነር  ውስጥ አበባን ለማጓጓዝ ምርቱ 
በተሽከርካሪ ላይ በእጅ መከመር አለበት፡፡ ለተቀጠፈ አበባ የተሻለ የአጫጫን ንድፍም “የርግብ ቀዳዳ ንድፍ” በመባል 
የሚታወቅ ሲሆን ይህውም የአበባ ሳጥኖቹ በመደዳና ክፍተት ባላቸው ምንጣፎች መደዳውን የተሽከርካሪውን ግድግዳ 
ይዘው በደንብ ወደ ቀኝ ወደ ታች ይደረደራሉ፡፡ ይህም የአደራደር ንድፍ ለድርድሮቹ አየር በቁመቱ መጠን በጭነቱ 
ውስጥ እንዲተላለፍ ከማድረጉም በተጨማሪ እያንዳንዱ የጭነት ሳጥን ከማቀዝቀዣው ግድግዳ ጋር ቀጥታ ግንኙነት 
እንዲኖረው ይረዳል፡፡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Rij, R et al. 1979. Handling, Precooling and Temperature Management of Cut Flower Crops for Truck 
Transportation. USDA Science and Education Administration, AAT-W-5, UC Leaflet 21058. 
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የመጫኛ ንድፍ/የእንጨት ርብራብ፤ታኮና መካከለኛ የጭነት ምንጣፍ  
የጭነት ማሸጊዎች የውጭውን አየር ሙቀት በሚቀንስ መልኩ ከተሽከርካሪው ጎንና ወለል ከፍ ብለው መጫን 
አለባቸው፡፡ ከታች ስዕሉ ላይ እንደሚታየው መኪናው ሙሉ በሙሉ በሚጫንበት ወቅት የካርቶኖቹ ቁጥሮች ስንት  
ካርቶኖች ከተሽከርካሪው ግድግዳና ወለል ጋር በቀጥታ እንደሚገናኙ ያሳያል፡፡  

በመጨረሻ በስተቀኝ የሚገኘው የጭነት ክፍል ብቻ ነው ከሙቀት መተላለፊ ሙሉ በሙሉ ልከለል የሚችለው፡፡ ነገር 
ግን የመካከለኛዉ የጭነት ክብደት በእንጨቱ ታኮ ክብደት መካከልና  ከውጨኞቹ የግድግዳ ውስጥ የአየር መተላለፊያ 
ስፍራው በጭነት የእንጨት ታኮውና በውጨኛው ግድግዳ መካከል ያለው ካርቶኒ ወለሉን እንዳይነካ ይከላከላል፡፡  

 
ምንጭ: Ashby, B. H. et al. 1987. Protecting Perishable Foods During Transport by Truck. Washington, D.C.: 
USDA, Office of Transportation, Agricultural Handbook No. 669. 
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የጭነቱ/ድርድሩ ጥንካሬ  
የጭነት ኮንቴነሮች ሲጫኑ በትክክል መቀመጣቸው አረጋግጥ፡፡ በተቻለ መጠን ጭነቱ ጫፍና ጫፉ ካርቶኒውን ከስር 
ያለው ርብራብ በትክክል መገጠማቸውን አረጋግጽ፡፡ ባብዛኛው የጭንት ኮንቴነሩ ጥንካሬ የሚገኘው በበጫፊና ጫፍ 
ላይ ስለሆነ የአንድ ኢንች አለመስተካከል የጭነቱን ጥንካሬ ከ15 እስከ 34 ፐርሰንት ይቀንሳል፡፡ 

 

 

የድርድሩን ጥንካሬ   
ይቀንሰዋል  ይቀንሰዋል 

Well alligned  
stack of cartons,  
has the strongest  
stacking strength  
possible 

በደንብ ተስተካክሎ 
የተደረደሩ ካርቶኖች  
በተቻለ መጠን 
ከፍተኛ የሆነ የድርድር 
ጥንካሬ ይኖራቸዋል  
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ጭነቱን በደንብ በቦታቸው አጥብቆ ማሰር 

ሁል ግዜ በምርት ክምሩና በተሽከርካሪው ጀርባ መካከል ሰፊ ባዶ ቦታ መኖር አለበት፡፡ ጭነቱ ከቦታ ቦታ በሚጓጓዝበት 
ወቅት በኋላ በርእንዳይወድቅ በደንብ በተቀመጡበት ቦታ ላይ መደርደር አለባቸው፡፡ ምናልባትም ጭነቱ ወደ አንዱ 
ቢያጋድል የአየር ዝውውሩን ከመዝጋቱም በተጨማሪ በመጨረሻው በመዳረሻውም በሰራተኞች ላይ በመውደቅ ከፍተኛ 
አደጋ ሊያደርስ ይችላል፡፡ ቀላል መያዣም ከእንጨት በመስራት በሚጓጓዝበት ወቅት ሊደርስ ከሚችለው ጥፋት 
መከላከል ይችላል፡፡  

 
ምንጭ: Nicholas, C.J. 1985. Export Handbook for U.S. Agricultural Products. USDA, Office of Transportation, 
Agricultural Handbook No. 593 
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ጭነቱን ለማሰርም በእንጨት ማስደገፊያዎች፤ የጭነት ታኮዎችን፤ የአየር ፍራሶች ወይንም የስፖንጀ ማስደገፊያዎችን 
መጠቀም ይቻላል፡፡ ዋናው ጉዳይ ጭነቱ በሚጓጓዝበት ወቅት እንዳይዛነፍና አደጋ እንዳያደርስ ማድረግ ነው፡፡  
 
 

 
 
 
 
ምንጭ: Thompson, J.F. 2002. Transportation. In. Kader, A.A. Postharvest Technology of Horticultural Crops 
(3rd Edition). UC Publication 3311. University of California, Division of Agriculture and Natural Resources. 
pp.259-269.
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የአየር ማጓጓዣያ 
 
በአየር ማጓጓዣ ወቅት ዕቃ መጫኛ ውስጥሊደርስ የሚችለውን የጭነት መንጋደድ ለመከላከል ቀነስ ጠንካራ ትንንሽ 
የእስፖንጅ ቁርጽራጮች  ወይንም የታጠፉ የጥጥ ትራሶች በየጎኑ ወይንም በመያዣው ወለል ሶስት ጎን በሙሉ መዘርጋት 
አለበት፡፡ እላይ በላይ የተደረደረ ካርቶኒ ለመደገፍና ለመያያዝ የተሸለ ነው፡፡  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: McGregor, B. 1987. Tropical Products Handbook. USDA Office of Transportation Agricultural 
Handbook Number 668. 
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ምዕራፍ 9: በመዳረሻ ቦታ ላይ የሚደረግ አያያዝ  
 

በመዳረሻው ቦታ ላይም ለምርቶቹ አላሰፈላጊ ያልሆነ አያያዝን ማስወገድ፤ የአያያዝ ደረጃዎች ቁጥርን መቀነስ እና 
የመጨረሻ አስፈላጊ ሊሆን የሚችል የአየር ሙቀት መጠንን መጠበቅ ተገቢ ይሆናል፡፡ ምርቶቹ ከመሸጣቸው በፊት 
በማከማቻ ውስጥ የሚቀመጡ ከሆነ፤ የጅምላም ሆነ የችርቻሮ መሸጫዎች ንጹህ የሆኑ እና በደንብ የተዘጋጀ ክፍሎች 
ሊኖራቸው ይገባል፡፡ በተለመዶ በዚህ ደረጃ በአንድ ግዜ የተለያዩ የምርት አይነቶች የሚስተናገዱ ስለሆነ፤ የተለያየ የአየር 
ሙቀት መጠን የሚፈልጉ ሸቀጦች/ምርቶች እንዳይደባለቁ መጠንቀቅ ወይንም በቀላሉ በሙቀት ሊበላሹ የሚችሉትን 
ምርቶች፤ የኢታይሊን ጋዝ ከሚያመነጩ ምርቶች አጠገብ መቀመጥ እንደሌለባቸው መታወስ አለበት፡፡ እንዲሁም 
ተመሳሳይነት የሌላቸው መያዣዎች በሚደረደሩበት ወቅት ቀላል ክብደት ያላቸው ክምሮች እንዳይደረመሱ በጥንቃቄ 
መቀመጥ አለባቸው፡፡ 

ምርቱ የበለጠ ገቢያ እንዲያገኝም ለተጠቃሚዎች ወጥተው ከመሸጣቸው በፊት ተቆጣጣሪው አካል ጥራቱን መለየት፤ 
ቢያንስ የተበላሸ ወይንም የተጎዳ ምርትን ማስወገድ አለበት፡፡ የብስለት ወይንም መጎምራት ሁኔታቸው የማይመሳሰል 
ከሆነም በርቀት ላይ ማከማቸት ሻጩን በከፊተኛ የምርት ጥራት ለተሻለ ዋጋ ያበቃዋል፡፡  

የሚከማቸው የምርት አይነት ሳይበስሉ የሚቆረጡ የምርት አይነቶች እንደ (ሙዝ፤ ቲማትም፤ አቮካዶ፤ማንጎ ያሉ) ከሆኑ 
የሚያከማቸው አካል አውጥቶ ለተጠቃሚዎች ከማቅረቡ በፊት ማብሰል አለበት፡፡ አንዳንድ ግዜ እንደ ሙዝ ያሉ 
ምርቶች በአካባቢው ተፈጥሮአዊ የአየር ሁኔታ እንዲበስሉ ይተዋሉ፡፡በፕላስቲክ ሽፋን ሙዝን መሸፈን በአብዛኛው 
ምርቱ የበለጠ በተመሳሳይ መልክ እንዲበስል ይረዳል (PHTRC, 1984)፡፡ እንዲሁም አየር በቀጥታ ወደ ፍራፊሬ 
ማብሰያ ማዕከል የሚወጣበት ቀዳዳ ማስቀረት በማብሰሉ ሂደት ሀይለኛ ሙቀት እንዳይፈጠር ለመቀነስ በመርዳት 
የምርቱን የቆይታ እድሜ ሊያራዝም ይችላል፡፡ የኢታይሊን ጋዝ ወደ የተለየው ማከማቻ ከባቢ (ማብሰያ ክፍል ውስጥ) 
ማመንጨት ወይንም መልቀቅ  ተመሳሳይነት ያለው አበሳሰል ለማረጋገጥ የበለጠ አስተማማኝ መንገድ ነው፡፡  

የአትክልትና ፍራፊሬ ምርቶች በሚቀርቡበት ወቅትም በነጠላ ወይንም በእጥፍ ንጣፍ ማስቀመጥ ምርቶቹ ከመደራረብ 
ወይንም ለተጠቃሚዎች ሊደርስ ከሚችል አግባብ ካልሆነ አያያዝ ከሚመነጭ ጥፋት ልድኑ ይችላሉ፡፡በሽያጭ ወቅትም 
የማሳያው ጠረጴዛዎች ወይንም የገቢው ማዕከል  ማሳያ ማቀዝቀዣው ለምርቱ ተስማሚ መሆን አለባቸው፡፡ ለምሳሌ 
ያህል ቃሪያና ቲማትም ከሰላጣ ጋር ማየት በጣም ያስደስታል፤ ግን ቃሪያና ቲማትም ቅዝቃዜን አይፈልጉም ሰላጣ ግን 
ይፈልጋል፡፡ እንዲሁም ውሃን የሚቋቋሙ የምርት አይነቶች (ሰላጣ፤ አበባ ጎመን፤ ባሮ) በንጹሁ ውሃ ጋር መደባለቅ 
በምርቱ ዙሪያ መጠነኛ ቀዝቃዛ የአየር ሁኔታ እንድቆይ ይረዳል፡፡ 

ከቤት ውጭ የገቢያ ቦታዎች ከከባቢ አየር ቁጥጥር እጦትና ምርታቸውን ለመበላሸት ከሚዳርገው ከፍተኛ የአየር 
ዝውውር ይቸገራሉ፡፡ እነደነዚህ ያሉ የገቢያ ቦታዎችም በአብዛኛው መጠሊያ እና ጥላዎችን በመጠቀም ከንፋስ 
በመከላከል ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡.  

በመጨረሻም በመዳረሻው አከፋፋዩ የበጅምላና በችርቻሮ ደረጃዎች የገጠሙትን የክሳራ ሁኔታ ምንጭ ዝርዝር በጥሩ 
በመመዝገብ ሊደርስ የሚችለውን ኪሳራ ወደፊት መቀነስ ያስችለዋል (Kasmire & Ahrens in Kader, 1992)፡፡ 
የደረሰው ኪሳራ ከሜካንካል ችግር፤ ከመበስበስ ወይንም በበሽታ፤ ባለመብሰሉ ወይንም በጣም በመብሰሉ የደረሰ 
መሆኑን መለየት አከፋፋዩን የበለጠ የተሻለ ጥራት ያለው አስተያያት ለአምራቾቹ እንድሰጥ ይረዳዋል፡፡  
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ጭነት ማራገፍ  

የጭነት መጫኛ ወደብ በመዳረሻ  ቦታ ላይ ከአትክልትና ፍራፍሬ አያያዝ ጋር ተያይዞ ያለውን ስራ ያቀላል፡፡ የዕቃ 
መጫኛዎችም ኮንቴነሮችም በአነስተኛ መጨማደድ እና መነሳት በፍጥነት ልተላለፉ/ሊወርዱ ይችላሉ፡፡  

ለትልልቅ ተሸከሪካሪዎች መጫኛው ባለ 117 እስከ 122 ሴንት ሜትር ቁመት (ከ46 እስከ 48 ኢንች)  በደንብ ይሰራል፡፡ 
ለአነስተኛ ተሽከርካሪዎች ወይንም ለፕካፕ መኪናዎች ደግሞ ቁመት ከ 66 እስከ 81 ሴንት ሜትር (ከ 26 እስከ 32 
ኢንች) እንዲሆን ይመከራል፡፡  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Selders, A.W. et al. 1992. Facilities for Roadside Markets. Northeast Regional Agricultural Engineering 
Service/ Cornell University Cooperative Extension. 
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የጭነት ማመላለሻ ተሽከርካሪዎችን እቃ የማራገፍ ስራን ለማቃለል ከገመድና ሁለት መዘውሮችን  በመጠቀም ቀላልየእቃ 
ማውረጃ መስራት ይቻላል፡፡  አንዱ መዘውር በተሸከርካሪው ውስጥ በፊትለፊት ይጫናል፤ ሁለተኛው መዘውር ደግሞ 
ውጭ እንደ ግድግዳ ጎን ወይንም ተንቀሳቃሽ ነገር ላይ ይታሰራል፡፡የዕቃ መጫኛዎች በቀጥታ በመያዣቸው ሊሰቀሉ 
ወይንም በወንጭፍ ውስጥ ይቀመጣል፡፡    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Pantastico, Er. B. 1980. FAO/UNEP Expert Consultation on Reduction of Food Losses in Perishable 
Products of Plant Origin. Working Document 2: Fruits and Vegetables. (6-9 May, Rome: FAO) 
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እንዲሁም የምርት መጫንና የማውረድ ስራን ለማቅለል ቀላል መወጣጫ ወይንም ደረጃዎችንም መገንባት ይቻላል፡፡ 
ተሽከርካሪው በእንቅስቃሴ ላይ በሚሆንበት ግዜ እዚህ የተጠቀሱት መወጣጫዎች ተጣጥፈው ከተሸከርካሪው ጀርባ 
መግፋት ይቻላል፡፡ መወጣጫዎቹ ከእንጨት ወይንም ከብረት በመስራት መወጣጫዉን ከብረት ከተሰራ ዘንግ 
እንዲያግዘው ማድረግ ይቻላል፡፡   

የአውሮፕላን አይነት ተንቀሳቃሽ መሰላልን መጠቀም ምርትን ለማራገፍ ቀላልና አስተማማኝ ነው፡፡ መሰላሉም 
አደጋዎችን እንዳያስከትሉ ለመከላከልና አውራጁ የተሸከመውን እቃ ክብደት በአስተማማኝ ሁኔታ እንዲሸከም በበቂ 
ሁኔታ ሰፋ ተደርጎ የተሰሩ መሆን አለባቸው፡፡ጋሪ ወይንም በእጅ የሚገፉ ተሸከርካሪዎችን ማቅረብ ደግሞ ዕቃን 
ከማውረድ ጋር ተያያዣነት ያላቸውን እንቅስቃሴዎች ለማቃላል ያስችላል፡፡ 

 

 
 
ምንጭ: Pantastico, Er. B. 1980. FAO/UNEP Expert Consultation on Reduction of Food Losses in Perishable 
Products of Plant Origin. Working Document 2: Fruits and Vegetables. (6-9 May, Rome: FAO) 
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የጊዜአዊ ማከማቻ የአየር ሙቀት መጠን  
ወደ ገቢያ ከመቅረቡ በፊት ምርት በመድረሻ ላይ ለተወሰነ አጭር ግዜ የሚቀመጥ ከሆነ፤ ምርቱን ተስማም የሙቀት 
መጠን ውስጥ በማስቀመጥ አመላላሹ ሰው ጥራቱን መጠበቅና ሊደርስ የሚችለውን ጥፋት መቀነስ ይችላል፡፡ ነገር ግን 
ምርቱ የሚቀመጠው ከአምስት እና ከዚያ ያነሰ ቀን ከሆነ፤ አንጻራዊ የአየር እርጥበት ከ85 እና በ95 ፐርሰንት መካከል 
በሆነና የኢታይሊን ጋዝ ቅዝቃዜ መጠን ከ አንድ ፒፒኤም (1 ppm) በታች በመጠበቅ አብዛኛው ምርቶች በሚከተሉት 
ሶስት ቡድኖች መመደብ ይቻላል፡፡  

32-36°F, 0-2°C 45-50°F, 7-10°C 55-65°F, 13-18°C 

አትክልትና ሐብሐብ 
እንስላል 
ሱፍ 
ሰላጣ መሳይ 
ጎመን* 
እምቡጡ የሚበላ 
አትክልት* 
የበቄላ በቆልት 
ቀይስር 
የበልጂየም ጥቅል 
ጎመን* 
ቦኪ ቾክ ሰላጣ 
አረንጓዴ የአበባ 
ጎመን* 
ነጩ የአበባ ጎመን* 
ጥቅል ጎመን* 
ጎመን* 
ዱባ/ሀብሃብ መሳይ 
ቅል 
ካሮት* 
የአበባ ጎመን* 
ነጭ ሽንኩርት 
የሾርባ ቅጠል* 
ቆስጣ* 
ቺኮሪይ* 

ኮላርድ* 
የተቆረጠ አትክልት 
ነጭ ካሮት* 
ጥሪያቸውን የሚበሉ 
ሰላጣዎች* 
ኢስካሮል* 
ነጭ ሽንኩርት 
ባሮ ሽንኩርት* 
እጾች(not basil) 
ሆርስራዲሽ 
እየሩሳሌም 
ሱፍ 
ጎመን 
ኮህልራቢ (kohlrabi) 
ሊኢክ (leek*) 
ሠላጣ* 
ሚንት(mint) 
እንጉዳይ 
ስናፍጭ አረንጓዴ* 
ፓርስሌይ (parsley*) 

ፓርስኒፕ(parsnip) 
ራዲቺዬ(raddichio) 
ራዲሰሀ (radish) 
ሩታባጋ(rutabaga) 
ርህባርብ(rhubarb) 
ሳልሲፋይ(salsify) 
ሽንኩርት (shallot) 
ስፒናች ጎመን (spinach*) 
ስኖው ፒ (snow pea*) 
ስዊት ኮርን (sweet corn) 
ስዎት ፒ (sweet pea*) 
ስዊዝ ቆስጣ 
ቱርኒፕ (turnip) 
ቱርኒፕ ገሪን (turnip greens*) 
ወተርቸስትነት 
(waterchestnut) 
ወተርክረስ (watercress) 

ባሲል (basil) 
ባቄል፣ ስናፕ(snap) 
የበለስ ቅጠል 
የፈረንጅ ዱባ* 
ደበርጃን* 
ጁአን ካናርይ (Juan Canary) 
ሐብሐብ 
ኪዋኖ (kiwano) 
ኦክራ (okra*) 
ቃሪያ; ቤል (bell), 
ሚጥሚጣ 
ስኳሽ (squash); በጋ, ለስላሳ ሪንድ 
(rind*) 
ቶማቲሎ (tomatillo 
ሀብሃብ* 

ሀስባ ሜሎን (casaba melon) 
ካሳቫ 
ክሬንሳው ሜሎን (crenshaw melon) 
የደረቀ ሽንኩርት 
ዝንጅብል 
ሀኒዲው ሜሎን (honeydew melon) 
ጂካማ (jicama) 
ድንች 
የፐርሺያ ሐብሐብ  
ዱባ  
ስኳሽ ፺squash; ክረምት, ጠንካራ ሪንድ 
(rind) 
ስኳር ድንቸ* 
ቦይና (taro) 
ቲማቲም; የበሰለ 
አረንጓዴ የደረሰ 
ጎደሬ* 

32-36°F, 0-2°C 45-50°F, 7-10°C 55-65°F, 13-18°C 

Fruits 
ፖም 
ኮሽም 
ፕሪኮት (apricot) 
ራስፕ ቤሪይ 
(raspberry) 
አቦካዶ, የበሰለ 
እንጆሪ 
ጥቁር እንጆሪ 
ሰማያዊ እንጆሪ 
ቼሪይ (cherry) 
ኩራንት (currant) 
የተቆራረጠ ፍራፈሬ  
ቴምር 

ሾላ 
አውጥ (gooseberry) 
ወይን 
ኪዊፍሩት (kiwifruit* 
ኔክታሪን nectarine 
ኮክ 
ሸክኒት; ኤዝያ 
ሸክኒት; አውሮፓ 
ፐርሲሞን (persimmon*) 
ፕለም (plum) 
ፕሩኔ (prune) 

አቦካዶ, ያልበሰለ 
የበለሰ ሸክኒት፣ 
ቱና 
ካራምቦላ 
(carambola) 
ቻዬት (chayote) 
ክራን ቤሪይ 
(cranberry) 
ፈይጆአ (feijoa) 
ጉኣቫ (guava) 
ኩምካኣት 
(kumquat) 
ሎንጋን (longan) 
ለይቺኢ (lychee) 

መንደሪን 
የወይራ ፍሬ 
ብርቱኳን 
ፓሽን ፍሩት 
(passion fruit) 
ፐፒኖ (pepino) 
አናናስ 
ፖሜግራንቴ 
(pomegranate) 
ታማሪሎ 
(tamarillo) 
ታንገሎ (Tangelo) 
ታንገሪይን 
(tangerine) 

አቴሞያ (atemoya) 
ሙዝ 
ብሬድ ፍሩት 
(breadfruit) 
ቸሪሞያ 
(cherimoya) 
የዘንባባ ገውዝ 
የወይን ፍሬ* 
ሎሚ* 
ሎሚ (lime*) 

ማንጎ 
ማንጎ ስቲን (steen) 
ፓፓዬ 
ፕላንታይን 
(plantain) 
ፑሜሎ 
(pummelo) 
ራምቡታን 
(rambutan) 
ሳፖቴ (sapote) 
ሶርሶፕ (soursop) 

 * ኮከብ መሳይ ምልክት የተደረገባቸው የምርት አይነቶች በቀላሉ በኢታየለን ጋዝ የሚበላሹ ናቸው፡፡ 

 

ምንጭ: Thompson, J.F., Kader, A.A. and Sylva, K. 1995. Compatibility Chart for Fruits and Vegetables in Short-
term transport or Storage. University of California DANR Publication 21560 (poster). 
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መምረጥ/እንደገና ማሸግ  
አንዳንድ ምርቶች መታጠብ፤ መከርከም፤ እንዲሁም በችርቻሮ ወይንም በጅምላ የገቢያ ሁኔታ መመደብ ይፈልጋሉ፡፡ 
በመዳረሻዉ ላይ ምርትን እንዴት መቆጣጣርና መንከባከብ የሚቻልበት የስራ ቦታ በተቻለ መጠን አላስፈላጊ በሆኑ 
እንቅስቃሴዎች የጸዳ መሆን አለበት፡፡ከታች በተመለከተው መግለጫ እንደተመለከተው፤ የምርት ማዉረጃው ምርቶቹ 
ከሚታጠቡበት ጉድጓድ ቀጥሎ ይገኛል፡፡ የማድረቂያው ቦታም በማጠቢያው ትይዩ ይገኛል፡፡ የታጠበው ምርትም 
እንደደረቀ በካርቶኖች በማሸግ በዳግም ማሸጊያ ቦታ ጎን በሚገኘው መጫኛ ቦታ በሚገኙት ጋሪዎች ላይ መጫን 
ይቻላል፡፡ በዚህኛዉ የአደረጃጀት ሁኔታ አንድ ሰው ብቻውን ብዙ ሰዎችን ሊያከናውን የሚገባውን ሰራ እንቅስቃሴዎች 
በሙሉ በቀላሉ ጎን ለጎን ማከናወን ይችላል፡፡ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Selders, A.W. et al. 1992. Facilities for Roadside Markets. Northeast Regional Agricultural Engineering 
Service/ Cornell University Cooperative Extension. 
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አንዳንድ የምርት አይነቶች በቀላሉ ጥራታቸውን ስለሚቀይሩ ወይንም የመብሰል ለውጥ ሰለሚያመጡ በጅምላና 
በችርቻሮ መልክ መታሸግ ይፈልጋሉ፡፡ለምሳሌ ከታች የተመለከተው የቲማትም መለያ ጠረጴዛ ለተለያዩ አምስት 
ቦታዎችን ለበሰለ፤ ለጎመራ ወይንም ለተነካካ እና አረንጓዴውን ቲማትም ወደ መጨረሻው መደዳ ለመተው 
የሚደረደርበት ነው፡፡ የሚጣሉት ደግሞ በጠረጴዛ ስር በባስኬት ይከተታል፡፡  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: USDA. No date. Tomato repacking methods and equipment. USDA Marketing Service, Transportation 
and Facilities Research Division, Marketing Research Report No. 597 
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መብሰል/መድረስ 

መብሰል ማለት አትክልቶች የሚፈለገውን የጣዕም፤ መልክና የመለስለስ/መሻከር ደረጃ እንዲደርሱ የሚደረግበት ሂደት 
ነው፡፡ ክላማትሪክ ፍራፍሬዎች (ኮመጣጣነት ያላቸው ፍራፍሬዎች) አንዴ የመብሰል ደረጃ ላይ ከደረሱ ሌሎች 
ተክሎችን ሊያበስሉ ይችላሉ፡፡ 
 
ክላማትሪክ ፍራፍሬዎች (ኮምጣጣነት/ አሲዲነት) የሌላቸው ፍራፍሬዎች ፖም፤ አቮካዶ፤ሙዝ፤ ብሎቤሪ፤ ማንጎ፤ 
ፓፓያ፤ ፓሽን ፍሩት፤ ሽኩኒት፤ ጉዋቫ፤ ቲማቲምና የመሳሰሉትን ያካቲታል፡፡ ከእነዚህ አብዛኛዎቹ እንደጎመሩ 
በአረንጓዴነታቸው ቢቀጠፉ በተሰበሰቡ በጥቂት ቆይታ በኋላ ሊበስሉ ይችላሉ፡፡ ሙዝና ሽክኒት በተለምዶ በአደጉ 
በአረንጓዴነታቸው ሲቀጠፉ ምርጥ ጣዕምና የቅርጽ ባሕርይ ያመጣሉ፡፡ አቮካዶውች በዛፍ ላይ አይበስሉም፡፡  
 
አሲዲነት የሌላቸው ፍራፍሬዎች በሚበስሉብት ወቅት ከፍተኛ የኤታልይን መጠንን ያመነጫሉ፡፡ በተለይም አቮካዶ፤ 
ፖም፤ ኮክ፤ ሽክኒት፤ ፓሽን ፍሩትስ እና የመሳሰሉት በዚህ ይታወቃሉ፡፡ አነስተኛ መጠን ያለው የኤታልይን ጋዝ ደግሞ 
ሌሎች ኮምጣጣነት ያላቸው ፍራፍሬዎች የመብሰል ሂደትን እንዲጀምሩ ያነሳሳሉ፡፡ ጥቂቶቹ አሲዲነት የሌላቸው 
ፍራፍሬዎች ለምሳሌ እንደ መስክሜሎንስ (muskmelons) ያሉ በሚበስሉበት ወቅት ከመለስለስ በስተቀር የስኳር 
መጠኑ አይጨምርም፡፡   
 
 
ክላማትሪክ ያልሆኑ ፍራፍሬዎች (አሲዲነት የሚያመነጩ ፍራፍሬዎች) በትክክል ሙሉ በሙሉ እንዲበሱሉ ከተፈለጉ 
በዛፉ ላይ እያሉ መብሰል አለባቸው አለበለዚያ አንዴ ከዛፉ ከተቆረጠ መብሰልን ያቆማሉ፡፡ ሙሉ በሙሉ 
ከመብሰላቸው በፊት ከተቀጠፉ ግን ጣዕማቸውና ቅርጻቸው አነስተኛ ጥራት ይኖረዋል፡፡  
 
እንዲሁም ጥቂት አሲዲነት የሚያመነጩ ፍራፍሬዎች እንደ ቤሪ፤ ቼሪ፤ ሎሚዎች፤ ብርቱካን፣ የወይን ፍሬ፤ መንደሪኒ፤ 
ጀበርደን፤ ወይን፤ አተር፡ ቃሪያ፤ አናናስ፡ እንጆሪ፤ ሃባብ እና የመሳሰሉት ናቸው፡፡  
 
አሲዲነት ያላቸው ፍራፍሬዎች በኤታልይን ጋዝ ለማብሰል ቢሞከር ለውጥ አያሳዩም፡፡  ለምሳሌ፡ ግማሽ ክፍሉ ቀይ 
የሆነ እስትሮባሪ ከተቀጠፈ ቦሃላ ምንም አይነት መልክም ሆነ የመጣፈጥ ጣዕምን አይጨምርም፡፡ ለኤታልይን ጋዝ 
ከተጋለጠ ደግሞ ቶሎ ለመብልሽት ይዳረጋሉ፡፡ ለምሳሌ ሀባብ አብዛኛውን ጣዕሙ የሚጨምረው ለመቆረጥ ከመድረሱ 
ከሳምንት በፊት ነው፡፡ ስለዚህ ከመብሰሉ በፊት መቅጠፍ መጣፈቱን ያበላሻል፡፡   
. 
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አንዳንድ የአትክል አይነቶች በጅምላም ሆነ በችርቻሮ ለገቢያ ከመቅረባቸው በፊት መብሰል ያስፈልጋቸዋል፡፡ 
በአብዛኛው ለእንደ ቲማትም፤ ሙዝና እንደሎሚ ያሉፍራፍሬዎች ለማሳሰሉት የማብሰያ ክፊል ያስፈልጋል፡፡ በዚህን 
ግዜም ከጠንካራ የኢታይሊን ጋዝ (በ3 ፐርሰንት እና ከዚያ በላይ በሆነ መጠንሊቀጣጠል ከሚችል ጋዝ) ይልቅ 
የተቀላቀለ የኢታይሊን ጋዝ መጠቀም የበለጠ አስተማማኝ ይሆናል፡፡  

ለቲማትም የኢታይሊን ጋዝ የቴክንክ ደረጃ ለ48 ሰዓታት ያህል ወደ 100 ፒፒኤም (ppm) የሚሆነ የሙቀት መጠን 
በክፊሉ ውስጥ ይለቃል፡፡ ለእያንዳንዱ 1000 ኪዩቢክ ጫማ የማብሰያ ክፊል ስፋት በግምት ወደ 0.25 ኪዩቢክ ጫማ 
የኢታይሊን ጋዝ በሰዓት ያስፈልጋል፡፡ ተመሳሳይነት ያለው የኢታይሊን ጋዝ በተመሳሳይ ሁኔታ በክፊሉ ውስጥ 
መተላለፉን ለማረጋገጥ ትንሽ የማራገቢያ መሳሪያ ያስፈልጋል፡፡ ተጨማሪ የማብሰያ አየር መጠቀም ደግሞ የተሻለ 
ተመሳሳይነት ያለው የሙቀት መጠንና የኢታይሊን ጋዝ መጠን በማብሰያ ክፊሉ በሙሉ እንድኖር እያደረገ መጥተል፡፡  

ተከታታይ የጋዝ ፍሰት: 

 
ምንጭ: Kasmire, R.F. 1981. Continuous flow ethylene gassing of tomatoes. California Tomatorama. Fresh Market 
Tomato Advisory Board Information Bulletin No. 29. 

 

ለበለጠ መረጃ የኢንትረኔት ድረ-ገጻችንን the Internet site of American Ripener Co., Inc. at 
www.ripening.com or Catalytic Generators, Inc. (International Ripening Company) at 
www.Qasupplies.com. ይመልከቱ 

የኢታይሊን ጋዝ በመጠቀም እታኖልን በአልሙንየም ንጥረ ረገሩ ላይ ሲያልፍ መብሰል እንድጀምር ማድረግ ይቻላል፡፡ 
ይህም አይነት ዘዴ ንጹህ የኢታይሊን ጋዝ ከመጠቀም ይልቅ የበለጠ አስተማማኝ ነው፡፡  

የኢታይሊን ጋዝ ከሚለቁ እንደ ኤትፎን {(2-chloroethyl) ፎስፈርክ አሲድ} ያሉት ንጥረ ነገሮች አንዳንድ ግዜ 
ለማቀነባበር የተለዩትን ቲማትም ለማብሰል ይጠቅማል፡፡ ኤትሮንን በመርጨት እንደ ፕኤች (pH) ወይንም አንጻራዊ 
የአየር ርጥበት መጠን ስጨምር የኢታይሊን ጋዝ መጠን ሊጨምር ይችላል፡፡  

 
 
 
 
ምንጭ: Kays, S.J. and Beaudry, R.M. 1987. Techniques for inducing ethylene effects. Acta Horticulturae 201:77-
115. 
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እቴፎን (Ethephon) ደግሞ ለተለያዩ የማብሰያና አረንጓዴነትን ለማጥፋት እንደሚጠቅም የተረጋገጠ ደረጃ ቀጥሎ 
ባለው ሰኝጠረዥ ውስጥ ተመልክተዋል፡፡ 

 
የተረጋገጠ የእቴፎን ጥቅም (2-chloroethane phosphonic acid) በአሜሪካ ግብርና  

ጥቅም የተረጋገጠ ሰብልና ሁኔታ (በቅንፍ ውስጥ ካልተገለጠ፤ በሁሉም 
ደረጃ ጥቅሙ ተረጋግጣል) 

ከተሰበሰበ ቦሃላ ፍራፍሬዎችን ማብሰል 
 ሙዝና ቲማቲም 

ከመቆረጣቸው በፊት ፍራፍሬዎችን ማብሰል 
 ቃሪያና ቲማቲም 

ፍሬን ማስወገድ 
 

ፖም፤ ወይራ፤ ካሮብ፡ ትንንሽ ፖም 

በበሽታ መጠቃት 
 

ፖም ፤ ጥጥ፤ ጽጌረዳ፡ ባክሆርን 

ፍራፍሬን መጣል 
 

ፖም፤ ብላክብሪ፤ ካነታሊፕ፤ ፕሪሚ፤ መንደሪኒ 

መብሰል ወይም የሚፈለገውን ቀለም ላይ መድረስ 
 

ፖም, ክራንቤሪይስ (MA, NJ, WI), ሾላ (CA), ፊልበርት (OR), 
ወይን, ቃሪያ, አናናስ, ቲማቲም. 

አረንጓዴነትን ማስወገድ (ቅድመ-ምርት) 
 

መንደሪኖች 

አረንጓዴነትን ማስወገድ (ድህረ-ምርት) 
 

ሎሚዎች 

ጠቃጠቆ መሆን 
 

ዋልኑትስ 

ቅጠልን ማከም 
 

ትምባሆ 

አባበ ማውጣት 
 

አናናስ እና ሌሎች አበባ ያላቸው ተክሎች 

ጾታ ገላጭ 
 

ዝኩኒ፡ ቅል/ዱባ 

የእምቡጥነት ደረጃ 
 

ፖም 

የተክሎች ቁመት መቆጣጠሪያ 
 

ገብስ፤ ብጫ አበባ፤ ሀያክነስ፣ ስንዴ 

ቅርንጫፍ ማቆጥቆጥ 
 

አዛሌስ ና ግራንዩምስ ( የአበባ አይነቶች ) 

 

 

 

 

 

 

 

ምንጭ: Reid, M.S. 2002.  Ethylene in Postharvest Technology pp.149-162. In: Kader, A.A. (ed). Postharvest 
Technology of Horticultural Crops. Univ. of California, Div. of Agriculture and Natural Resources, Publication 
3311. 
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የሚከተለው ሰንጠረዥ እንደተመለከተ ሁሉ መብሰል ለሚያስፈልጋች አንዳንድ የምርት አይነቶች የሚያስፈልገውን 
አይነተኛ የማቆያና የየማብሰያ ሙቀት መጠኖችን ያሳያል፡፡ 

 

ምርት  አተነፋፈስ (mg C02/ kg-
hr)1  

የኤታየሌን 
ክምችት በ 
(ppm) 

ለኤታየሌን 
የመጋለጥ ቆይታ 

(hr.) 

የመብሰያ ሙቀት 
መጠን. °F (°C) 

የማከማቻ ሙቀት  
መጠን. °F (°C) 

የተለየ ሙቀት  
Btu/lb-F 

አቦካዶ  62-157  10-100  12-48  59-65 

(15-18) 

40-55  

(4.4-13) 

0.81  

ሙዝ 25-110  100-150  24  59-65 

(15-18) 

56-58  

(13-14) 

0.81  

ጣፋጭ የሀባብ 
አይነት 

20-27  100-150  18-24  68-77  

(20-25) 

45-50  

(7-10) 

0.94  

ኪዊፍሩት 16-22  10-100  12-24  32-68 

(0-20)   

32-33 

(0-0.5) 

0.86  

ማንጎ  40-200  100-150  12-24  68-72  

(20-22) 

56-58  

(13-14) 

0.85  

ያልበሰለ ብርቱካን 22-34  1-10  24-72  68-72  

(20-22) 

41-48 

 (5-9) 

0.90  

ስቶን ፍሬዎች  12-81  10-100  12-72  55-77  

(13-25) 

31-32  

(-0.5-0) 

0.90  

ቲማቲም  24-44  100-150  24-48  68-77  

(20-25) 

50-55  

(10-13) 

0.95  

1በ220 በማባዛት የአተነፋፈሱን ሙቀት (BTU/ton/24 hours) ማግኘት ያስችላል፡፡  

 

 

 

 

 

ምንጭ: Thompson, J.F. 1994. Ripening facilities. Perishables Handling Newsletter, Nov. 1994. Special Issue No. 
80: 5-8. 
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የሚከተለው መግለጫ እንደሎሚ ያሉ አትክልቶች እንዴት በእንጨት ሳጥኖች ውስጥ አረንጓዴነታቸውን እንዲብቁ 
እንደሚቻል ያሳያል፡፡ የክፊሉ ጣሪያ በአማካይ ቢያንስ አራት ሳጥኖችን ሊያስደረድር በሚችል መልኩ ከፊ ያለ መሆን 
አለበት፡፡በክፊሉ ውስጥ በቂ የአየር ዝውውር እንዲኖር ለማድረግ ተጨማሪ ከፍታ መጨመር ይቻላል፡፡ በክፊሉ ግንባታ 
ሁኔታ፤ በሙቀት መጠንና ቀዝቃዜ ቁጥጥር እንዲሁም የአየር ዝውውር ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ከፈሉ ደግሞ 
"Ripening Facilities" (Thompson, 1994) in the reference section of the manual” የተሰኘውን ጽሁፊ 
እንዲያነቡ ይመከራሉ፡፡  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: USDA. No date. Modernizing Handling Systems for Florida Citrus from Picking to Packing Line. 
Agricultural Research Service, Marketing Research Report No. 914. 
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በማዳረሻ/መብሰያ ላይ የሚቀርበው የምርት መጠን ከግዜ ወደ ግዜ የተለያየ እንደመሆኑ መጠን፤ አንድ ትልቅ የማብሰያ 
ክፊልን አነስተኛ መጠን ላላቸው ምርቶች ከመጠቀም ይልቅ የተለያዩ መጠን ያላቸው ትንንሽ ክፊሎች ቢኖሩ የበለጠ 
ጠቃሚ ይሆናሉ፡፡ በዚህን ግዜ ደግሞ አንድ ወይንም ከዚያ በላይ ክፊሎች በአንድ ጊዜ ሊጠቀሙበት የሚያስችል 
የማብሰያ አየር ማመንጭያ መቆጣጠሪያ ስርአቶች ሊዘጋጁ ይችላሉ፡፡  

የማብሰያ አየር ማመንጪያ መቆጣጠሪያ መሳሪያዎቹ በቀላሉ ለመቆጣጠር እንዲመች ደግሞ በአንድ ክፊል ውስጥ 
በመትከል ወይንም በመደዳ በመስመር ማያያዝ ይቻላል፡፡ ሁሉንም የአየር ማመንጪያ መሳሪያዎቹን በአንድ ክፊል 
ማስቀመጥ ደግሞ የአየር ማመንጪያ መሳሪያዎቹ በየማብሰያ ክፊሉ ከሚቀመጡበት በበለጠ ሁኔታ የአየር ማስተላለፊያ 
ባýንባýያስፈልጋል፡፡ እንዴት የፍራፍሬን ማብሰያ አየር ማሰተላለፊያ ዘዴ እንደሚዘጋጅ በተመለከተ ተጨማሪ ማሰረጃና 
ጠለቅ ያለ መረጃ ካስፈለገ፤ Sherman and Gull (1981)ን ይመልከቱ፡፡ 

አየር ማመንጪያ መቆጣጠሪያ መሳሪያዎቹ በአንድ የማብሰያ ስፊራ  

 

 

አየር ማመንጪያ መቆጣጠሪያ መሳሪያ በእያንዳንዱ የማብሰያ ክፊል ውስጥ  

 

ምንጭ: Sherman, M. and Gull, D.D. 1981. A flow through system for introducing ethylene in tomato ripening 
rooms. University of Florida/IFAS, Vegetable Crops Fact Sheet 30. 
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አነስተኛ ነጋዴዎች በአሁኑ ወቅት በአሜሪካን ሀገር ከሚገኙት የተለያዩ ኩባንያዎች ተንቀሳቃሽ የማብሰያ መሳሪያዎችን 
ይከራያሉ፡፡ ከታች የተመለከተዉ በራሱ የሚንቀሳቀስ መሳሪያ 20 ሳጥኞችን የመያዝ አቅም ያለው፣  ከፊተኛ የአየር ፍሰት 
ያለውና እና ለመጠቀም ቀላል የሆነ ዘዴን ያሳያል፡፡ በአጠቃላይ የሚያስፈልጉት ነገሮች የእቃ መጫኛ ወደብና የ220 
ቮልት የኤሌክተሪክ ሀይል አቅርቦት ብቻ ነው፡፡  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Modular Ripening Company, Inc. 1994. Norfolk Virginia 
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በተመሳሳይ መልኩ አነስተኛ የጅምላና የችርቻሮ ነጋዴዎችም በባስኬት ወይንም በካርቶኖች በመጠቀም በላያቸው ጥቂት 
የኢታይሊን ጋዝን የሚያመነጩ ለምሳሌ እንደሙዝ ያሉ ፍራፍሬዎችን በምርቶቹ ውስጥ በመጨመር ማብሰል ይችላሉ፡፡ 
ከዚያም ባስኬቱን ወይንም ካርቶኑን ለ24 ሰዓታት በፕላስቲክ ሽፋን መሸፈንና በíላ መግለጥ ያስፈልጋል፡፡   

በቀላሉ ጥቂት ፍራፍሬዎችን በቤት ውስጥ ለማብሰል ደግሞ አነስተኛ የማብሰያ ጎድጓዳ ሳህን መጠቀም ይቻላል፡፡ 
እንዲበስል የሚፈለገው ፍራፍሬም ከአፕል ወይንም ከበሰለ ሙዝ (ወይንም ከሌሎች የኢታይሊን ጋዝ ከሚያመነጩ 
ምርቶች) ጋር በሳህኑ ውስጥ መከተት አለበት፡፡ ከታች የሚታየው የማብሰያ ፕላስቲክ ከንጹህ ለስላሳ ፕላስቲክ የተሰራና 
በክዳኑ ላይም የአየር ማስገቢያ ቃዳዳ ያለው ነው፡፡ ይህንን አይነት የማብሰያ ዘዴ በመጠቀም ፍራፍሬን ለማበሰል 
ከአንድ እስከ አራት ቀናት ግዜ ይወስዳል፡፡  

በቤት ውስጥ ሌላ በጣም ቀላል የቴክኖሎጂ አሰራርን በመጠቀም ፍራፍሬን ማብሰል ይቻላል፡፡ ለምሳሌ እንዲበስል 
የሚፈለገውን ፍራፍሬ ሌላ ከበሰለ ፍራፍሬ ጋር አንድ ላይ ከካኪ ወረቀት በተሰራ ከረጢት ውስጥ መጨመር፤ ከዚያም 
ላላ አድርጎ መዝጋትና ከጥቂት ቀናት በኋላ ማየት ነው፡፡  
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የምርት ማሳያ መደርደሪያ  
ይህ ከእንጨት የተሰራ የምርት መደርደሪያ ጠረጴዛ በበረዶ ሲቀዘቅዙ መቋቋም የሚችሉ እንደ አበባ ጎመን እና አረንጓዴ 
ቅጠላቅጠሎች ያሉ ሸቀጣሸቀጦችን ለመዘርጋት እንዲያገለግል ተደርጎ የተዘጋጀ ነው፡፡ ጠረጴዛው በአግድሞሽ አቅጣጫ 
ወይንም ለተደራራቢ መደርደሪነት ሊጠቅም ይችላል፡፡ ለበለጠና ሙሉዕነት ላለው የአሰራር ዝርዝር “Cornell 
University Extension Service, 304 Riley-Robb Hall, Ithaca, New York, 14853ን ግንኙነት ይፍጠሩ፡፡. 

በቀን ለማቀዝቀዣነት ከ1.8 እስከ 2.2 ኪሎ ግራም የተሰባበረ በረዶ በእያንዳንዱ የማሳያ ወይንም የመደርደሪያ ጠረጴዛ 
ልክ ቦታ ያስፈልጋል፡፡ ከስር ደግሞ የሚቀልጠውን ውሃ የሚቀበል ባልዲ ያስፈልጋል፡፡ የሚፈለገውን በረዶ መጠን 
ለመቀነስም መደርደሪያው ከቀጥታ የጸሀይ ብርሃን መራቅና መከለል መቻል አለበት፡፡   

የአበባ፤ አትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችን ለማሳየት ነጠላ ወይንም እጥፍ የምርት ማሳያ መደርደሪያ ምርትን ከመደራረብ 
ሊደርስ ከሚችል ብልሽትና በተጠቃሚዎች መተሻሸት ሊያድን ይችላል፡፡  

 

 
ምንጭ: Bartsch, J.A. et al. No date. Construction and management of an iced produce display. Cornell 
University, Agricultural Engineering Extension Bull. 438. 
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በመደርደሪያ ላይ በሚዘረጋበትም ወቅት ቅዝቃዜን የሚቋቋሙ አትክልቶችን እንደ ቅጠላቅጠል ያሉ ምርቶችን በንጹህ 
እና ቀዝቃዛ ውሃ እንዲንጠባጠብበት በማድረግ ከፍተኛ አንጻራዊ የእርጥበት መጠንን ማቆየት ይቻላል፡፡ ይህንን 
አይነቱን ቀላል ውሃን እየተሸከረከረ የሚረጭ መሳሪያ ዘዴ ቀዳዳዎች ካሉት ከፕላስቲክ የውሃ ቱቦን ላይ ቀጫጭን 
ቀዳዳዎችን በማበጀትና ከውሃ ቧንቧ ጋር በማያያዝ በቀላሉ መስራት ይቻላል፡፡ ይህ የአትክልት ማሳያ ከቤት ውጭ 
የሚሰራ ከሆነ የግድ ጥላ ወይንም ከለላ ያስፈልጋል፡፡  

 
የምርት ማሳያና ማሰቀመጭያ አካባቢ በተከታታይ መጽዳት አለበት፡፡ ቆሻሻ፤ የተበላሸ ምርት ርጋፊ ለተቀሩት ምርቶች 
ለመበላሸት፤ ሽታ ለመቀየርና የኤታይሌን ጋዝ እንዲያመነጩ ምክንያት ይሆናሉ፡፡  
 
ወቅት በውሃ ጠብታ ጭጋግ በመጠቀም  ለእይታ/ለገበያ የሚቀርቡ ምርቶች፡፡  
 
የአባባ ጎመን                                                 
አደንèሬ                                                          
ቀይስር                                                              
የአባባ ጎመን                                                      
ጥቅል ጎመን                                                     
ጎመን                                                           
ካሮት                                                           
ነጭ የአበባ ጎመን                                                
የሾርባ ቅጠል ግንድ                                       
ቆስጣ                                                            
በቆሎ                                                    
ኤግ ፕላንት                                                
የተለያዩ ሰላጣዎች                                     
ካሌ የቆስጣ አይነት                                     
ሰላጣ                                                       
 
 
 
 

 

ስንፍጭ አረንጓዴ 
ሽንኩርት(አረንèዴ) 
የሾርባ ቅጠል  
ነጭ ካሮት 
አትር 
ቃሪያ 
ቀይስር መሳይ ተክል 
የቀይ ስር ቅጠል 
ቀይ ሽንኩርት (አረንጓዴ) 
ቦቀልት 
ዱባ/ቅል 
የስዊስ ሰላጣ 
ቱርኒፕስ (ቡኒማ መልክ 
ስሩ የሚበላ) 
ዎተር አክስ ሰላጣ 
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ቀላል ባለ ግማሽ ክብ የአትክልት ማሳያ ጠረጴዛ ከአንድ ባለ አራት ጫማ በስምንት ጫማ በሆነ ጣውላ መስራት 
ይቻላል፡፡ ከታች የተገለጸው የጠረጴዛና ለሌሎች የገቢያ ምርት ማሳያ ንድፎችን በተመለከተ ከ Cornell University 
Extension, 304 Riley-Robb Hall, Ithaca, New York 14853 ያገኛሉ፡፡ 

 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Agricultural and Biological Engineering. No date. Description and Price List of Plans for Storages and 
Market Stands for Fruit and Vegetables. Cornell University Extension Bulletin 851-S. 
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 የሆርቲካልቸር ሠብሎችን ማቀነባበር 

ምዕራፍ 10: የአባባ፣ አትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችን ማቀነባበር 
 

 
ለማቆየትም ሆነ በአጣዳፊ ትኩስ ምርቶችን ለገቢያ ለማቅረብ ሁኔታዎች አመች በማይሆኑበት ወቅት ቀላል 
ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም አብዛኛው የአባባ፤ አትክልትና ፍራፍሬ ምርቶች ማቆየት ወይንም እንዳይበላሹ ማድረግ 
ይቻላል፡፡ እንደ ማድረቅ፤ ማብላላት፤ ማቀዝቀዝ፤ ማሸግ፤ ማቆየት፤ መጠበቅና በጁስ መልክ መቀየር የመሳሰሉትን  
በቀላል በእጅ በሚሰሩ የማነባበሪያ ሂደቶች ምርቶቹ እንዳይበላሹ ማድረግ ይቻላል፡፡ወደፊት ፍራፍሬ፤ አትክልትና 
አበቦች ሁሉ ሳይበላሹ ደርቀውና ተቀምጠው ጥቅም ላይ እንዲውሉ ወይንም እንድሸጡ ማድረግ ይቻላል፡፡ ማባላላት 
በአለም ዙሪያ በብዙዎች ዘንድ እንደምግብ ማቆያ ዘዴ ይታወቃል፡፡ ይህንኑ የምግብ ማብላላት ዘዴን የተገበሩ ከ3500  
በላይ ግለሰቦች በ Campbell-Platt (1987) ተገልጻል፡፡ ፍራፍሬና አትክልት በጣሳ ሊታሸጉ ወይንም በበረዶ 
እንዲቀዘቅዙ ሲደረጉ ባብዛኛው አትክልቶች በስኳር ወይንም በጁስ  መልክ ሳይበላሽ እንድቆይ ይደረጋል፡፡  

የተቀነባበሩ ምርቶች ቢያንስ የአንደ አመት እድሜ እንዲኖረው ወዲያውኑ መታሸግና በትክክል መቀመጥ አለበት፡፡ 
የደረቁ ምርቶችም አየር በማያስገባ መያዣ (ብርጭቆ ወይንም የፕላስቲክ ጠርሙስ ወይንም በታሸገ የላስቲክ መያዣ) 
ውስጥ መታሸግ አለበት፡፡ በጣሳ ወይንም በጠርሙስ የታሸገ ምርት ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ዕቃን በመጠቀም በደንብ 
በእሳት ተመቶ መታሸግ አለበት፡፡ በጣሳ ወይንም በጠርሙስ የታሸገ ምርትን በደረቅና ቀዝቃዛ ቦታ ማስቀመጥ የተሸለ 
ነው፡፡  

ለተቀነባበሩ ምርቶች ማቀዝቀዣ ስለማያስፈልግ የድህረ ምርት አያያዝ፤ ማጓጓዝና ግብይት ከትኩስ ምርቶች ይልቅ  
ቀላልና ርካሽ ነው፡፡ የደረቁ ምርቶች ከርጥበት ግዜያቸው ያነሰ ቦታ ከመውሰዳቸውም በተጨማሪ የማከማቻና የማጓጓዣ 
ዋጋ ይቀንሳል፡፡  

25 ፓውንድ በዚህን ያህል መጠን የደረቀ ምርት 

ፍራፍሬዎች 4 lb 

ካሮትና ቀይስር 3 lb 

የሾርባ ቅጠል፤ ጎመንና ቲማቲም 1.5 lb 

ሽንኩርትና ዙኩኒ 2.5 lb 
ምንጭ: Bills, J. and Bills, S. 1974. Home Food Dehydrating. Bountiful, Utah: Horizon Publishers 

ለዚሁ ርዕሰ ጉዳይም “Intermediate Technology Publications* in association with CTA published a guide 
to appropriate equipment entitled Small-Scale Food Processing (1992) by Fellows and 
Hamptonየተሰኘውን ማንበብ ይጠቅማል፡፡ በዚህ ማኑዋል ውስጥ የተጠቀሱትን የምርት ማቀነባበሪያ ሂደቶች፤ ወይንም 
የተለየ መሳሪያንና በሀገር ውስጥ የሚገኙ አምራቾችን ለማግኘት ከፈለጉ የበለጠ መረጃ ለማግኘት ይህንን መጽሀፍ 
እንዲያነቡ እናበረታታዎታለን፡፡.  

 

* Intermediate Technology Publications, 9 King Street, London WC2E 8HW, UK 
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የማቀነባበሪያ መሳሪያዎች  
ከእንተርምዲዬት ቴክኖሎጂ ፐብልኬሽን “Intermediate Technology Publications’የድህረ-ምርት ማቀነባበሪያ  
መሳሪያዎች ዝርዝርን ማግኘት ይችላል፡፡ ይህም ማድረቅያዎች፤ የማከማቻ ኮንቴነሮች፤ ማጽጃዎች፤ በእጅ እና 
በኤሌክቲሪክ የሚሰሩ መፍጫዎች፣ መፈልፈያዎች፣ ማሳመሪያዎች (ፊሬ መፈልቀቂያዎች) የዘይት መጭመቂያ 
መሳሪያዎች፣ ፍራፍሬ መጭመቂያዎች፣ እና የስራስር አትክልቶችን መግረዣዎች/መቆፊያዎች መሳሪያዎችን ያጠቃልላል፡፡ 
ጥቂት ምሳሌዎችም ከታች ተዘርዝረዋል፡፡. 

በሁለትሰው የሚሰራ የካሳቫ መፈርፈሪያ/መላጊያ: 

ባለአራት-መቁረጫ ምላጭ ያለው የሰራስር አትክልቶች መክተፊያ: 
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በእጅ የሚሰራ የፍራፍሬ መጭመቂያ: 

 

የቼሪ መፍጭያ፡  

 
 
 
ምንጭ: Intermediate Technology Publications, 1987. Post-harvest Crop Processing: Some tools for agriculture. 
Intermediate Technology Publications. London, England. 29 pp. 
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አንዳንድ ምርቶች በማቀዝቀዣ ውስጥ ከመከተታችው ወይንም ከመድረቃቸው በፊት ለብ ባለ ውሃ መቀቀልን/ገንፈል 
ማድረግ ይፈልጋሉ፡፡ በሚፈላ ውሃ መቀቀል/መንከር ወይንም በእንፋሎት ማስመታት፤ የተወሰኑ ኤንዛይሞች ስራቸውን 
እንዲያቆሙ ስለሚያደርግ ምርቱ ከተቀነባበረም በኋላም  መልኩንና ጣዕሙን እንደያዘ ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ 
ይረዳዋል፡፡ ሁልጊዜም ለብ ባለ ውሃ ወይም እንፋሎት የተቀቀሉ ምርቶች በቀዝቃዛ ውሃ ማለቅለቅ ወይም የበረዶ ውሃ 
ማሰቀመጫ ውስጥ የተቀቀሉትን ምርቶች መጨመር፤ የመብሰል ሂደቱ እንዲያቆምና የምርቱን የሙቀት መጠን ቶሎ 
ለማውረድ ይጠቅማል፡፡ 

ለተወሰኑት የሸቀጣሸቀጥ ምርቶች የመቀቀያ ግዜ (አንድ ጋሎን ዉሃ ለአንድ ፓውንድ ወይንም ስምንት ሊትር ውሃ 
ለአንድ ኪሎግራም) ምርት መጠቀም፡፡ ከ4000 ጫማ በላይ ከፍታ በላይ የምትኖር ከሆነ፣ ለእያንዳንዱ 2000 ጫማ 
ከፍታ አንድ ደቂቃ መጨመር ያስፈልጋል፡፡  

 

ምርት በሚፈላ ውሃ ውስጥ የሚነከርበት ሰዓት (ደቂቃዎች) 

የአበባ ጎመን 3 

ፎሰልያ 3 

ጎመን፣ ወጅ (wedges) 5 

ካሮት 5 

የአበባ ጎመን 3 (4 ሻይ ማንኪያ ጨው ጨምሮ) 

አረንጓዴ ጎመን 3 

በቆሎ ጣፋጭ (sweet) 7 

ጀበርደን 4 ( ግማሽ ኩባያ ሎሚ ጭማቂ ጨምሮ) 

አረንጓዴ ቅጠሎች 2 

እንጉዳይ 3 እስከ 5 

አተር 2 

ድንች (አዲስ ያልቆየ) 4 እስከ 10 

ዱባ 2 to 3 ወይም እስከሚለሰልስ 

ስኳር ድንች 15 to 20 ወይም እስከሚለሰልስ 

ዙኩኒ /ዱባ/ቅል 3 

 
 
 
 
ምንጮች: Chioffi, N. and Mead, S. 1991. Keeping the Harvest. Pownal, Vermont: Storey Publishing.  
McClure, S. 1992. The Harvest Gardener. Pownal, Vermont: Storey Publishing. 
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እንደ ፖም፤ ሽክቲኒ፤ ኮክ፤ እና እንደ ኮሽም ያሉ ፍራፍሬዎች አንዳንድ ጊዜ ከመድረቃቸው በፊት በሰልፈር ይታከማሉ፡፡ 
በሰልፈር (ድኝ) ማከም (አንድ የሻይ ማንኪያ የሰልፈር አሲዲ ዱቄትን ለአንድ ፓውንድ (12 ኪሎ ግራም) ፍራፍሬ 
በማቃጠል) ወይንም ሰልፋይቲንግ (ፍራፍሬውን በአንድ ፐርሰንት ፖታሽየም ሜታባይሰልፌት ውህድ ውስጥ ለአንድ 
ደቂቃ ማቆየት) እንዳይጦቅር፤ ጣዕምና የቫይታም ሲን እንዳያጣ ለመከላከል ይረዳል፡፡ 
 
ሰልፈር ለአንዳንዶቹ የአለርጂ ምንጭ ስለሚሆን በሰልፈር የተዘጋጁ ምርቶች በማሸጊያው ላይ በግልጽ መጻፍ አለበት፡፡ 
ምርትን በማድረቅ ሂደትም ቫይታሚን ሲን እንደ አማራጭ ማከሚያ መጠቀም ብራውን ቀለም እንዳይፈጠር ለመከላከል 
ያስችላል፡፡ በ 30 ሚሊ ሌትር አስኮርቢኪ አሲድ ዱቅት አንድ ሊትር ለብ ባለ ውሃ መጠቀም፡፡ በቀጥታ ፍራፍሬውን 
በማከሚያው ውስጥ እየቆራረጡ መክተት፤ ከዚያም በማንኪያ ማውጣትና በደንብ ማድረቅ፡፡ 
 
ትኩስ ምርት በሚደርቅበት ወቅት የተሸለ ውጤት ፍራፍሬው መከተፍ ወይንም መከፋፈል እና አትክልቶችም 
በተጫጭኑ መከተፍ አለባቸው፡፡ ፍራፍሬዎችን በጸሀይ ብርሃል ለማድረቅ ከ 2 እስከ 3 ቀናታ ወይንም ከዚያ በላይ ግዜ 
የሚወሰወድ ሲሆን በደንብ የተከተፉ አትክልቶችን ለማድረቅ ደግሞ ከአንድ እስከ ሁለተ ቀናት ብቻ ይፈልጋሉ፡፡ 

 
ለተወሰኑ ፍራፍሬዎች በሰልፈር ውስጥ የሚቆዩበት ሰዓት:  
ምርቱ/ሸቀጡ ለአራት ቦታ የተከፋፈሉ (ሩብ) ፍራፍሬው በሰልፈር 

ውስጥ መቆያ ሰዓት 
ለግማሽ የተከፋፈሉ የፍራፍሬው በሰልፈር ውስጥ መቆያ 

ሰዓት 

ፖም 45 ደቂቃ  

ኮሸም 2 ሰዓት 3 ሰዓት 

ቼሪ 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ 

ኔክታሪንስ 2 ሰዓት 3 ሰዓት 

ኮክ 3 ሰዓት ከ2 እስከ 3 ሰዓታት 

ሸክኒት 2 ሰዓት 4 እሰከ 5 ሰዓታት 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጮች: Miller, M. et al. 1981. Drying Foods at Home. University of California, Division of Agricultural Science, 
Leaflet 2785. Hobson, P. 1994. Making and using dried foods. Pownal, Vermont: Storey Publishing. 
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ፍራፍሬን በሰልፈር /ድኝ  መንከሪያ ሳጥን አየር ለማስገባት በሚችል መልክ በብዙ ቦታ ተበስቶ  ከትልቅ የጣውላ 
እነጨት ሳጥን በቀላሉ ሊሰራ ይችላል፡፡ምርቱን ለማድረቅ የሚያገለግሉት ቲሪዎችም በመሃላቸው ቦታ እንዲኖር እንጨት 
ወይንም ጡብ በመጠቀም ውስጡ ይከተታሉ፡፡ የድኙ/ሰልፈሩ እንፋሎት ብረትን ስለሚያዝግ ቲሪዎቹ ሙሉ በሙሉ 
ከእንጨት መሰራት አለባቸው፡፡ አጠቃላይ ግንባታው በቤት ውጭ በግልጥ አፈር ቦታ ላይ መሆን አለበት፡፡ አንድ የሻይ 
ማንኪያ ድኝን በአንድ ፓውንድ (35 ሚሊሊትር በአንድ ኪሎግራም) ፍራፍሬ ተጠቀም፡፡ ሙቀት ስለሚያመጣ ድኙን 
በመያዣው ውስጥ ስትጨምር ከሳጥኑ ግድግዳ ራቅ ያለ መሆኑን አረጋግጥ፡፡ የታችኞቹን የሳጥኑን ጠርዞች በአፈር 
ምረግ/ድፈን፡፡  

 
ምንጭ: Miller, M. et al. 1981. Drying Foods at Home. University of California, Division of Agricultural Science, 
Leaflet 2785. 
 
የእንጨት ሳጥን፡ 

 
ምንጭ: Intermediate Technology Publications, 1987. Post-harvest Crop Processing: Some tools for agriculture. 
Intermediate Technology Publications. London, England. 
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በጸሀይ ብርሃን ማድረቅ  
የአበባ፤ አትክልትና ፍራፍሬዎችን በቀጥታ ወይንም ቀጥታ ያልሆነ መልክ የጸሀይ ጨረርን በመጠቀም ማድረቅ ይቻላል፡፡ 
ቀላሉ ምርትን በጸሃይ ብርሃን የማድረቁ ሂደት፤ ምርትን በጥቁር ቦታ ላይ በማስጣት ንፋስና ጸሀይ እንዲያደርቀው 
ማድረግ ነው፡፡በዚህኛው ዘዴም ፍሬዎች/አንጓዎች በደንብ ሊደርቁ ይችላሉ፡፡   

 

የጸሀይ ብርሃን በቀጥታ በማግኘት ምርቱን የሚደርቅበትን ቦታ በቀላሉማጣሪያ የተገጠመለት ትሪ መሳይ ማስጫን ግራና 
ቀኝ በእንጨት ወይንም በኮነክርት ግንባታ ላይ በማስቀመጥ አየር በምርቱ ስር እንዲዘዋወቀር በሚያስችል መልኩ 
መሰራት ይችላል፡፡ እንዲሁም ምርቱ በሚደርቅበት ወቅትም በነፍሳትና በአእወፋት እንዳይጠቃ ከላይ ሳሳ ያለ ልብስን 
ቀስ ብሎ ማልበስ ይቻላል፡፡  

 

አነስተኛ ደረጃ የድህረ ምርት አያያዝ ተግባራት፡ የሆርቲካልቸር ሰብሎች መመሪያ መጽሃፍ (4ተኛ እትም).                       ሐምሌ 2002 
 225 



 የሆርቲካልቸር ሠብሎችን ማቀነባበር 

 በጸሃይ ብርሃን የማድረቅ ዘዴን በቀላሉ ለመገንባት በመጀመሪያ ቦታውን ከመሬት ከፊ አድርጎ ከእንጨት ከተገነባ ቦሃላ 
በሚንቀሳቀስ ማስጫ ቀስ ብሎ ማልበስ ነው፡፡  እታች በሚታየው መግለጫ መሰረት፤ ትኩስ የተከተፈ ቲማትም 
በሳር/በዘርዛራ ነገር በተሰራ ማስጫ ላይ በጸሃይ ብርሃን እየደረቀ ነው፡፡ አየር በውስጡ በላይና ከታች በሚያልፍበት ግዜ 
ምርቱ ቶሎ እንዲደርቅና በጣም ለጸሃይ ብርሃን በመጋለጥ ሊደርሱ ከሚችል ብክነት ያድናል፡፡  

ከሳር የተሰሩ ማስጫዎች፡ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Kitinoja, L. 1992. Consultancy for Africare/ USAID on food processing in the Ouadhai, Chad, Central 
Africa. Extension Systems International, 73 Antelope Street, Woodland, California 95695. 
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አብረቅራቂ የአልሙኒየም ጥቅሎች  በማድረቂያው ቲሪዎች ላይ የጸሀይ ብርሃን እንዲያንጸባርቁ መጠቀም ይቻላል፡፡ 
ለምሳሌ ያህል ከታች የተመለከተው ምስል ላይ በፕላስቲክ ንጣፍ እንዴት የተወሰነ ሙቀትን በመያዝ የማድረቂያ ሰዓቱን 
እንደሚፋጠን ያሳያል፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ምንጭ: Intermediate Technology Publications, 1987. Post-harvest Crop Processing: Some tools for agriculture. 
Intermediate Technology Publications. London, England. 29 pp. 
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ለምርት ማድረቂያ የሚጠቅሙ ትሪዎች፤ ምንጣፎችና መጋረጃዎች ሁሉ ንጹህ መሆን አለባቸው፡፡ ከማይዘጉ ነገሮች 
የተሰሩ ትሪዎች፤ ፕላስቲኮችና ላይለኖች ከእንጨት ከሚሰሩ ትሪዎች ይልቅ ለማጽዳተ ቀላል ናቸው፡፡ በእያንዳንዱ ንክኪ 
ወቅት አንዳንድ የፍራፍሬ ጭማቂዎች በፍትለፊቱ ተጣብቀው ይታያሉ፡፡ ይህም ለተጠራቀመ ቆሻሻና  በካይ ሻጋታ 
እንዲፈጥርና የደረቁን ምርት ይዘት እንዲያበላሽ ያደርጋል፡፡ ትሪዎች፤ ምንጣፎችና መጋረጃዎችን ለማጽዳትና ለመፈግፈግ 
ጠንካራ የማጽጃ ፈሳሽንና ቡሩሽ ተጠቀሙ፡፡ ለምርት ማድረቂያነት ከመጠቀም በፊትም በጸሃይ ብርሃን መድረቅ 
አለባቸው፡፡  

ካልሽየም ክሎራይዲን  አቧራን  ከመንገድ ዳር፤ ከመስመሮችና ወለልን ላይ ለማጽዳት ጥሩ መሳሪያ ነው፡፡ መሬት ላይ 
ሲረጭም ከአየር ውስጥ ርጥበትን ይስባል፤ እነዲሁም አፈሩን ርጥበታማ እንዲሆን ይረዳዋል፡፡ መንሽ በመጠቀምም 
ካልሽየም ክሎራይዲን በግማሽ ፓዉንድ በእኩል በኩል ስፋት ግቢ ፊት ላይ መቀባት፡፡  

በትሪዎቹ ፤ ምንጣፎችና መጋረጃዎች ላይ ሻገታ እንዳይበቅል ለመቀነስ በደንብ ማጠብና ማድረቅ ያስፈልጋል፡፡ ከዚያም 
አየር በሚገባበት ቦታ ማስቀመጥ ተገቢ ነው፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ምንጭ: Mrak, E.M. and Phaff, H.J. 1949. Sun-drying fruits. California Agricultural Experiment Station Circular 
392. 
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የመድረቅ ሂደቱን  ዉጤታማነቱን ለማሻሻል፤ የጸሃይ ጨረሩን ለመያዝ የተወሰነ መዋቅር መጠቀም የግድ ይላል፡፡ 
የተለያዩ አይነት የጸሀይ ብርሃን ማድረቂዎች የተሰሩ ሲሆን እነሱም ከታች ተዘርዝረዋል፡፡ .  

የማድረቂያ አይነት መገለጫቸው የመሳሪዎቹ ገጽታ ምሳሌ 

 

ቀጥታ ካቢኔት 

(ቁም ሳጥን መሳይ)  

የማድረቂያው ገጽታ አንጸባራቂ ሲሆን የተለየ የጸሀይ ብህርን ማጠራቀሚያ የለውም   

 

ቀጥታ ያላሆነ 
ካቢኔት  

(ቁም ሳጥን መሳይ) 

የጸሀይ ብህርን ማጠራቀሚያ የተገጠመለት ሲሆን ማጠራቀሚያው ብርሃንን 
አስተላላፊ ካልሆነው ከማስጫው ቦታ የተለየ ነው፡፡   

 

ሁለቱንም የያዘ 
ወይም ድቃላ 

ካቢኔት  

የማስጫዉ ቦታ ግማሹ ዌንም ሙሉ በሙሉ አንጸባራቂ ሲሆን የተለየ የጸሀይ ብህርን 
ማጠራቀሚያ ተገጥሞታል፡፡  

 

ቱቦ በተለምዶ ይህ አይነቱ በአንድ ወይንም በሁለት አንጸባራቂ የፕላስቲክ ፊልም የተሽፋነ 
በቀለበት መልክ የተሰራ ነው ፡፡ በተለምዶ በቀጥታ ለማድረቅ የሚረዳ ነው፤ ነገር ግን 
ጥቁር የፊልም ፕላስቲክ ለውስጠኛው የማንጸባረቂያ ሽፋን ከተጠቀመ ቀጥታ 
ባልሆነም ሊያገለግል ይችላል፡፡    

ዝቅተኛ ቱቦ  በቀጥታ ለማድረቅ የሚረዳና ከላኛው ጋር የሚመሳሰል ሲሆን ነገር ግን ከመሬት 
ቀርቦ የተሰራ ነው፡፡ በተለምዶ አንድ የምርት ልባስ ብቻ ሊይዝ ይችላል፡፡   . 

 

ድንካýን ከቆልማማ ወራጅ ይልቅ በቀጥታ ወራጆች የተዋቀረና በቀጥታ ለማድረቅ የሚረዳ  

 

በርሜል  ማንኛውም ማድረቂያ ግን ከሚገባዉ አየር ፊሰት የማይገናኝ ሆኖ የስረኛውንም 
የምርት ንጣፍ ጭምር ሊያደርቅ የሚችል (በተለምዶ 300 ሚሊሜትር) ምርት ያህል. 

 

* ኮከብ ምልክቱ ያለበት የሚያመለክተው አንጸባራቂ ገጽታዎችን ነው፡፡  
 

 

ምንጭ: Fuller, R.J. 1993. Solar Drying of Horticultural Produce: Present Practice and Future Prospects. 
Postharvest News and Information 4(5): 131N-136N. 
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ሌላኛው ውስብስብና በብርሃን ማድረቂያ አይነቶች ምርቱ ብዙ ሙቀት ከጸሃይ ብርሃን በሚቀበልበት ወቅት የሚሸፍን 
የመስታወት ወይንም ግልጽ የፕላስቲክ መስኮቶች፤ ምርቱን ከነፍሳት የሚከላከል ነው፡፡  

ቀጥታ የጸሃይ ብርሃን የሚጠቀም ማድረቂያ: 

 

ቀጥታ ባልሆነ መልክ ምርትን ለማድረቅ፤ ማሳሪያው የጸሀይ ብርሃን ነጸብራቅ በሚሰበስበው አካል ላይ በማረፍ (የጥላ 
ሳጥኑ፤ ጥቁር የተቀባው ውስጠኛ አካል፤ በመስኮት መስታወት የተሸፈነ) የሞቀው አየር ከአራት እስከ ስድስት በሚደርሱ 
ምርትን በያዙ ትሪዎች በማለፍ ወደላይ ይወጣል፡፡   

 
 
ምንጭ: Yaciuk, G. 1982. Food Drying: Proceedings of a Workshop held at Edmonton, Alberta, 6-9 July 1981. 
Ottawa, Ontario: IDRC 104 pp. 
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በአየር ግፊት የታገዙ የእርጥበት ማስወገጃዎች  
ፍሬያቸው በጠንካራ ሽፋን የተከለለ እንደ ኦቾሎኒ ያሉ ምርቶችን በእርጥበት ማስወገጃ መሳሪያ ከዉጭ በሚመጣ 
የሙቀት ምንጭ በመጠቀም ከቀጣይነት ያለው የአየር ፍሰት ጋር አጣምሮ  በብዛታ ማድረቅ ይቻላል፡፡ ከታች 
የሚታየው የእርጥበት ማስወገጃ ክፍል ግንባታ ገጽታ ላይ ምርት በተበሳሳ ቆርቆሮ ንጣፍ ወይንም በእንጨት ጣውላ 
ይሸፈናል፡፡ በማድረቂያው ክፍል ገጽታንና በማሞቂያው ምድጃ መካከል የአየር ማቀዛቀዣ ይገኛል፡፡ ከዚያም የእርጥበት 
ማስወገጃው ክፍል ሙቃቱን አየር በሚደርቀው ምርት መካከል ያስተላልፋል፡፡  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: FAO. 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses: A Training Manual. Rome: UNFAO. 120 pp. 
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በነዳጅ ሀይል የታገዙ የእርጥበት ማስወገጃዎች  
ከታች የተመለከተው የማድረቂያ ስብስብ ከእንጨት የተሰራ ሆኖ ባሌስርትራ መሰሉ ጋዝ ወይንም ናፍጣን የመጠቀምና 
የአየር ማቀዝቀዣ አለው፡፡ በአለም ዙሪያ ከሚገኙ አምራች ኩባንያዎች የተለያየ አይነት ማድረቂያዎችን ማግኘት 
ይቻላል፡፡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Clarke, B. 1987. Post-Harvest Crop Processing: Some Tools for Agriculture. London, UK: Intermediate 
Technology Publications. 
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ፍሪያቸው አነስተኛ መጠን ያለው ሆኖ ጠንካራ ሽፋን ያላቸው ምርቶችን ለማድረቅ ሁለት አይነት የእርጥበት ማስወገጃ 
መንገዶች የተለመዱ ናቸው፡፡ ጋሪው/ሰረገላው/ ወለሉ የተበሳሱ ቀዳዳዎች ያሉት ሲሆን ከማሳ ወደ ማሳም በማንቀሳቀስና 
ተቀንቀሳቃሽ ማቀጠጣያ ባለው በየተራ በሚያደርቅ ማድረቂያ ላይ የሚገጠም ነው፡፡ አራት እግር ያለውና ከተንቀሳቃሽ 
የማድረቂያ አካል ጋር የተገናኘ ነው፡፡ የማይንቀሳቀሰው “የጎርጅ ቀዳዳ” የእርጥበት ማስወገጃ መሳሪያው የሞቀውን አየር 
በአጠቃላይ የግንባታ ገጽታው ስር እንዲያልፍ እንድረዳ ተደርጎ የተሰራ ነው፡፡ እያንዳንዱ ባለጠንካራ ሽፋን ያላቸው 
ምርቶች ብዙ በርሜሎች በፍትለፊቱ ላይ እንዲቀመጡ ከተደረገ በኋላ በተበሳሳው መቀመጫው ቀዳዳ በኩል 
የሚገባውሙቀት በጨመረ መጠን ምርቱ ይደርቃል፡፡   

 

ባለ አራት እግር ተንቀሳቃሽ የእርጥበት ማስወገጃ : 

“የጎርጅ -ቀዳዳ” የእርጥበት ማስወገጃ: 

 
 
ምንጭ: Kader, A.A. and Thompson, J.F. 2002. Postharvest handling Systems: Tree nuts. Pp.399-406. In: Kader, 
AA. (Ed). Postharvest Technology of Horticultural Crops. University of California, Division of Agriculture and 
Natural Resources, Publication 3311. 
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በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰራ የእርጥበት ማስወገጃዎች 
በኤሌክትሪክ የሚሰራ ቀላል የእርጥበት ማስወገጃን ከእንጨት ጣውላ፤ ቆርቆሮ ወይንም ልሙጥ ብረት፤ አነስተኛ 
ማራገቢያ፤ አምስት የቤት አምፖሎች ከነበማጣበቂያ እና ከሌሎች ከሚሸፍኑ ነገሮች መስራት ይቻላል፡፡ ከታች 
የሚታየው ማድረቅያ ባለ 32 ኢንች ርዝመት በ21 ኢንች ስፋት እና 30 ኢንች ቁመት ሆኖ አምስት ትሪዎች መደርደሪዎች 
አሉት፡፡  የአየር ማራገቢያና በታችኛው ክፍልፋይ መሃል የተዘረጋው የብረት ንጣፍ /ቆረቆሮ ሙቀት ወደ ሳጥኑ ወደ ላይ 
እንዲተላለፍ ይረዳል፡፡   

 
 
 
ምንጭ: Chioffi, N. and Mead, G. 1991. Keeping the Harvest. Pownal, Vermont: Storey Publishing 
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በምግብ ማብሰያ (ኦቨን) ማድረቅ  
የምግብ ማብሰያ ኦቨን በዝቅተኛ ሙቀት የሚሰራ ከሆነ ፍራፍሬና አትክልቶችን በቤት ውስጥ ማድረቅ ይቻላል፡፡ 
የተዘጋጀውን ምርት በማብሰያ ወይንም በብረት ትሪዎች ላይ በማኖር የመቀቀያዉን ኦቨን በ140 ድግሪ ፋራናይትና በሩን 
(በ2 እስከ 4 ኢንች) ላይ ማስቀመጥ፡፡ በማብሰያው ውጭ በሚገኝ ትንሽ የአየር ማራገቢያ በመጠቀም የማድረቅያ 
ሰዓትን መቀነስ ይቻላል፡፡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Georgia Cooperative Extension Service. 1984. So Easy to Preserve. University of Georgia, Athens, 
Georgia. 
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አበቦችን ማድረቅ  
የተቆረጡ አበቦች ተዘቅዝቀው በመስቀል ወይንም በሽቦ ላይ በማስቀመጥ በአየር ማድረቅ ይቻላል፡፡ አንዳንድ አበቦች 
ደርቀው በጠርሙስ ውስጥ ሲቀመጡ የበለጠ ተፈጥሮአዊ ሊመስሉ ይችላሉ፡፡ ቀስ በቀስ እንዲደርቅ ከተተወ ደግሞ 
የአንተርየም (Anthurium) ተክል የተሸለ ነው፡፡ ግንዶቹን በስለታም ማዕዘን በመቁረጥ እና አበቦችን ሁለት ኢንች 
የዉሃ መያዣ ጆግ ውስጥ ማስቀመጥ፡፡ በማንኛውም ሁኔታ አበቦቹ በደህና ቦታና በጭለማ ውስጥ በማስቀመጥ በአየር 
እንዲደርቁ መደረግ አለባቸው፡፡   
እነዚህ አበቦች: ስትራውፍላዎር (strawflower), ፣ ደልፊኒየም (delphinium), ፣ላርክሰፐር (larkspur), ኦክራ ፖድስ 
(okra pods) በቁመት እንዲቆሙ ከተደረጉ በተሻለ ሁኔታ ይደርቃሉ፡፡   

እነዚህ አበቦች፡ ክርይሳንዚመም (chrysanthemum)፣ አማራንተስ (amaranthus)፣ አፍሪካ አደይ አበባ (African 
daisy)፣ ስታቲስ (statice)፣ ማሪጎልድ (marigold) ተዘቅዝቀው ሲሰቀሉ የበለጠ በጥሩ ሁኔታ ይደርቃሉ፡፡  

የአፍሪካ አደይ አበባ በብረት ማድረቅያ ላይ ተሰጥቶ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Rogers, B.R. 1988. The Encyclopaedia of Everlastings. New York: Michael Friedman Publishing Group, 
Inc. 191 pp. 
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የተቆረጠ አበባ በአሸዋ ወይንም በስልከን ጄል በቀላልና በፍጥነት ሊደርቅ ይችላል፡፡ አበባን ለማድረቅ የሚንጠቀምበት 
አሸዋ/ጠጠር ንጹህ መሆን አለበት፡፡ ለስላሳና ደቃቅ ቢሆን የበለጠ ጥሩ ነው፡፡ በአንድ ኢንች ጠጠር በማያዣው ውስጥ 
በመጨመር ተጀምሮ እንድደርቅ የሚፈለገውን አባባ በጠጠሩ ላይ ማኖር እና ቀስ ብሎ አጠቃላዩን የአባባ አካል 
በጠጠሩ መሸፈን፡፡ መያዣው ሳይሸፈን መተው አለበት፤ አበባውም በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ይደርቃል፡፡ በአሸዋ 
ውስጥ በጥሩ ሁኔታ ሊደርቁ ከሚችሉት የአባባ አይነቶች መካከል፤ የአደይ አበባ፣ ሊለይ ኦፍ ዘ ቫሊይ (lily-of-the-
valley), ፣ ኮስሞስ (cosmos), ፣ ዳህሊያ (dahlia), ፣ ስዊት ዊሊያም ካርኔሽን (sweet william carnation), ፣ ስቶክ 
(stock), ፣ ፍሪሲያ (freesia) እና ናርሲሰስ (narcissus) ጥቂቶቹ ናቸው፡፡  

አበቦችን በአሸዋ ማድረቅ:  

 

የስልከን ጄል በአማካይ ውድ ቢሆንም ግን ከተጠቀሙበት ቦኋላ ጄሉ በሙቀት አንዲደርቅ ተደርጎ መልሶ መጠቀም 
ይቻላል፡፡ ለመጠቀምም ደግሞ እንደ አሸዋው ሁሉ አበባውን መሸፈን ከዚያም መያዣውን በስሱ ማሸግ ነው፡፡ 
መድረቁንም ከሁለት አስከ ሶስት ቀናት መካከል አረጋገጥ፡፡ በተለይም የስልካን ጅል በቀላሉ ሊሰበሩና መልካቸው  
ሊበላሽ የሚችሉ የአበባ አይነቶችን ለማድረቅ ይጠቅማል፡፡    . 

በስልካን ጄል በደንብ ሊደርቁ የሚችሉ የአበባ ዓይነቶች መካከል፡ አሊየም (allium)፣ አነሞኔ (anemone)፣ 
ኮርንፍለዎር (cornflower)፣ ጽጌረዳ፣ ቱሊፕ (tulip) እና ዚኒያ (zinnia) ናቸው፡፡ 

 
 
ምንጭ: Rogers, B.R. 1988. The Encyclopaedia of Everlastings. New York: Michael Friedman Publishing Group, 
Inc. 191 pp. 
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በጣሳ ማሸግ  
በተለምዶ የአበባ፤ አትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችን ለማሸግ ሁለት አይነት የአስተሻሸግ ዘዴዎች በስፋት በጥቅም ላይ 
ይውላሉ፡፡ አንደኛው አይነት በውሀ እንፋሎት የሚታሸግ ሲሆን ይህም ጥብቅ ያልሆነ ክዳን ኖሮት ትልቅ ማሰሮ እና 
የማሸጊያ ጠርሙሶቹን ከመሬት ወደላይ ከፍ ለማድረግ የሚረዳ መደርደሪያ አለው፡፡ ማሰሮው በውስጡ የሚቀመጡትን 
የማሸጊያ ጠርሙሶችን ከአንድ እስከ ሁለት ኢንች ለመሸፈን የሚችልና ለፈጣን መፍላት ይመች ዘንዳ ሌላ ተጨማሪ 
ኢንች ያስፈልገዋል፡፡ ተገቢ እሳት መንደዱን ለማረጋገጥ ደግሞ የማሰሮ እኩሌታ ስፋት (ዲያሜትር) ከሚነደዉ ስቶፍ 
(ምድጃ) እኩሌታ ስፋት ከአራት ኢንች በላይ መብለጥ የለበትም፡፡  

አሲድነት ያላቸው ምግቦችን ማለትም እንደ ፍራፍሬ፣ ቲማትም፣ በውሀና በጨው የታሹ አትክልትና ፍራፍሬ፣ በቅመማ 
ቅመም የተከሸነ አትክልት፤ እንዲሁም ከፍትኛ የስኳርነት ባህርይ ያላቸው ምግቦች እንደማርማላታ፤ የሚያማልጩ 
ምግቦች፤ ሽሮፕ፤ እና የመሳሰሉትን ምግቦች የፈላ ውሀን በመጠቀመን በጥንቃቄ ማሸግ ይቻላል፡፡  

 
 
 
 
ምንጭ: Georgia Cooperative Extension Service. 1984. So Easy to Preserve. University of Georgia, Athens, 
Georgia. 
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በግፊት ማሸግ ደግሞ አነስተኛ የአሲድነት ጠባይ ያላቸዉ የምግብ አይነቶችን እንደ አትክልት ያሉትን ለማሸግ 
ይመከራል፡፡ የግፊት ማሸጊያ መሳሪያም በተለይ ወፍራም ድስት ሆኖ ግጣሙ የሚቆለፍ፤ የውስጠኛው ማስቀመጫው 
ከፍ ያለና እንፋሎቱ ውስጡ ሊፈስበት የሚችል ቀዳዳ አለው፡፡ ቀዳዳውም በማሸጊያው አይነት ላይ ተመስርቶ 
በመሰርሰሪያና በመሳሰሉት መሳሪያዎች ሊበጅ ይችላል፡፡ ንባብ ማሳያ ያለው የግፊት መመዝገቢያ (ዳየል ጌጅ) 
የመሳሪያውን የውስጠኛውን የአየር ግፊት ይመዘግባል፡፡ ጌጁም ትክክለኛውን የግፊት መጠን ንባብ ያሳያል፡፡ በተመሳሳዩ 
የክብደት ጌጅም ደግሞ መሳሪያው በትክክለኛ የግፊት መጠን ላይ በሚሆንበት ወቅት በቀስታ ያንቀሳውሰዋል፡፡ 
አትክልቶችን ለማሻግ 10 ፓውንድ ግፊት በ 115 ዲግሪ ሲልሽየስ (240 ፋራናይት) የሙቀት መጠን ይመከራል፡፡  

በግፊት ኀይል የሚሰሩ ማሸጊያዎች  

 

ባለንባብ የግፊት መለኪያ ጌጅ (Dial Gauge) 

 

 

ክብደት መለኪያ ጌጆች (Weighted Gauges) 

ምንጭ: Georgia Cooperative Extension Service. 1984. So Easy to Preserve. University of Georgia, Athens, 
Georgia. 
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ለአበባ፤ አትክልትና ፍራፍሬ ምርቶች ማሸጊያነት የሚያገለግሉ ሶስት የጠርሙስ አይነቶች አሉ፡፡ ካýስ መሳይና 
በባለዚንክ ክዳን የሚከደኑ የማሸጊያ ጠርሙሶች ሁለቱም ከክዳናቸው በታች የቡሽ ቀለበት ያስፈልጋቸዋል፡፡ በርግጥ 
እነዚህን አይነት ምርት ማግኘት አንዳንድ ጊዜ ከባድ ሊሆን ይችላል ፡፡ ሆኖም በአካባቢ የተገኘ እንደሆነ በጣም ጥሩ 
የምርት መያዣ መስራት ያስችላል፡፡ በአሁኑ ሰዓት ባለሁለት ግጣም የማሸጊያ ጠርሙሶች በብዛት ጥቅም ላይ የሚውሉ 
የመያዣ አይነቶች ናቸው፡፡  

የትኛውም አይነት ጠርሙስ ጥቅም ላይ ይዋል፤ ነገር ግን መያዣው በሚሞላበት ወቅት ለምግብ መስፋፊያ ትንሽ ቦታ 
ከአናቱ መተው አስፈላጊ ነው፡፡ ጠርሙሱ በጣም ከተሞላ ምናልባትም ሊፈነዳ ይችላል፡፡ እንዲሁም ከአናቱ ብዙ ቦታ 
ከተተወም በዉስጡ የቀረው ተጨማሪ አየር በእሸጋው ወቅት ስላልወጣ ምግቡ ሊበላሽ ይችላል፡፡  

የማሸጊያ ጠርሙሶችና ግጣማቸው፤ (ከኤል-አር)፡ ኳስ መሳይ፤ ባለዚንክ ክዳንና ባለሁለት ግጣም የማሸጊያ ጠርሙሶች 

 

 
ምንጭ: Georgia Cooperative Extension Service. 1984. So Easy to Preserve. University of Georgia, Athens, 
Georgia. 
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ጭማቂ መስራት 
ፍራፍሬዎች  
ቲማትም ወይንም የፍራፍሬዎችን  ጭማቂ ለመስራት ፍራፍሬዎቹ በውሀ ወይንም በራሳቸው ጭማቂ በማይዝግ እቃ፤ 
በብርጭቆ ወይንም በኒኬል ድስት ይቀቀላሉ፡፡ ትንሽ ሲጎመራም ምርቱ በትንንሹ ይቆራረጥና በመፊጭያ ተፈጭቶ 
በወንፊት ወይንም በሌላ ማንጠሪያ መሳሪያ ይጠነፈፋል፡፡ ለጣዕሙ ደግሞ ሱካር ወይንም ሎሚ ሊጨመር ይቻላል፡፡ 

ጭማቂዎቹም በፍርጂ መቀመጥ አለያም ለመቆየት መታሸግ አለባቸው፡፡ ጭማቂዎቹም በጠርሙስ አለያም በፍርጅ እቃ 
(የግማሽ ኢንች ቦታ ከአናታቸው ተትቶ) መቀዝቀዝ ይችላሉ፡፡ አብዛኛው የፍራፍሬ ጭማቂዎች በ20 ደቂቃ በፈላ ዉሀ 
ሊታሸጉ ይችላሉ፡፡ ነገር ግን የፖምና የወይን ጭማቂዎች (በ82 ሴንቲ ግሬድ እስከ 180 ፋራናይት) ሙቀት ለ 30 ደቂቃ 
በፈላ ውሀ መቀናበር ይችላሉ፡፡  
አትክልቶች  
አትክልቶች ከተከተፉ ወይንም ከተቀነጠሱ ቦሃላ ከ45 እስከ 50 ደቂቃ እስከ ሚማýሽሹ ድረስ መቀቀል፡፡ ከዚያም 
ጭማቂው ከስራስሮች ከተጠለለ ቦሃላ በማቀዝቀዣ ውስጥ ማኖር ወይንም ማሸግ ይቻላል፡፡ የአትክልቶችን ጭማቂ 
ለማቀነባበር በግፊት ማሸጊያ የ 10 ፓውንድ ግፊት ያስፈልጋል፡፡ አፋቸው ሰፊ የሆነ ብርጭቆዎች ለ55 ደቂቃዎች 
እንዲሁም ሌሎች የማሸጊያጠርሙሶች ደግሞ ለ85 ደቂቃዎች መቀነባበር ያስፈልጋቸዋል፡፡   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Stoner, C.H. (Ed). 1977. Stocking Up. Emmaus, Penn: Rodale Press. 
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ሌሎች የማቀነባበሪያ ዘዴዎች  
ማቀዝቀዝ  

አብዛኛዎቹ አትክልቶች በቆይታቸው ጣዕማቸውንና መልካቸውን እንደጠበቁ እንዲቆዩ ለማድረግ በማቀዝቀዣ ውስጥ 
ከመግባታቸው በፊት መቀቀል አለባቸው፡፡የማቀዝቀዣ የሙቀት መጠኑንም ከ-21 እስከ -18 ሴንቲ ግሬድ (ከ0 እስከ 5 
ፋራናይት) መካከል ማድረግ የተሻለ ነው፡፡   

ማሸጊያዎችም (መጠቅለያዎችም) እንዲሁ በማቀዝቀዣ ውስጥ በሚቀመጡበት ወቅት ቅዝቃዜና እንፋሎትን 
የሚቋቋሙና በተቻለ መጠን በቆይታ ወቅት ዝገትን እንዲቋቋሙ ትንሽ አየርን መያዝ አለባቸው፡፡ ወፍራም የላስቲክ 
መያዣዎች፤ አንጸባራቂ አሉሚኒየም፤ መስታወት ማቀዝቀዣ ጠርሙሶች እና ሰም የተቀቡ ካርቶኖች ሁሉ ጥሩ ማሸጊያ 
እቃ ይሆናሉ፡፡  

ጄል፤ ማርማላትና አጠባበቃቸው  
እንደ ማርማላት እና ጄል ያሉ ከፍተኛ ስካýርነት ያላቸው ምግቦችን በሚመረትበት ወቅት የተመጣጠነ የፍራፍሬ፤ 
አሲዲ፤ ፐክቲን (pectin) ወይም በፍሬው ሽፋን ላይ የሚኖር ንጥረ ነገር እና ስኳርን መጠቀመን የተሻለ ውጤት 
ያስገኛል፡፡ ያልበሰሉ ፍራፍሬዎች ከበሰሉ ፍራፍሬዎች የተሻለ የፕክቲን መጠን አላቸው፡፡ የፖም ጭማቂ ጥሩ 
የተፈጥሮአዊ ፕክቲን ምንጭ ነው፡፡ ፍራፍሬዎች አነስተኛ አሲዲ ያላቸው ከሆነ የሎሚ ጭማቂ በፍራፍሬው ድብልቅና 
በስኳሩ ላይ ሊጨመር ይችላል፡፡ ከማርና ከበቆሎ ሾርባ ይልቅ ሸንኮራና ስኳር ድንች የተሻሉ የቆይታ እድሜ አላቸው፡፡.  

ፍራፍሬን ለማቆየት ድብልቁ ከማንኪያው እስከሚላቀቅ ድረስ በመካከለኛ የሙቀት ሀይል መቀቀል ነው፡፡ከመጠን በላይ 
መብሰል የድብልቁን የመዝለክለክ ችሎታ ስለሚቀንስ መጠነቀቅ ያስፈልጋል፡፡ ከዚያም በመያዣ ውስጥ ገልብጦ 
በፓራፊን ማጣብቂያ (ለጄል ብቻ) ማሸግ ያስፈልጋል፡፡ ሌሎች አይነት ምርቶች ግን ለአምስት ደቂቃዎች በፈላ ውሀ 
እንፋሎት መቀነባበር አለባቸው፡፡  .  
መብላላት 

በምግብ ውስጥ የሚገኙት ባክቴሪያዎች ካርቦ ሀይድሬትን (ሀይል ሰጪ ንጥረ-ነገር) ወደ ላክቲክ አሲድ (lactic acid) 
ሲለውጡት ምግቡ በሚፈጠርነት አነስተኛ የ ፒኤች (pH)መጠን መቆት ይችላሉ፡፡ ከጎመን የመሰራው የሳውረክራትና 
የወይን ጠጅ መጠጥ ሁለቱ ከብዙ በአላም ዙሪያ በመብላላት ከሚሰሩ ምግቦች ተጠቃሾች ናቸው፡፡ ለተጨማሪ መረጃ 
እና የምግብ አዘገጃጀት አሰራር ዘዴ  Chioffi and Mead (1991) ን ይመልከቱ፡፡  

ወደ አሲዲነት መለወጥ 

አትክልትና ፍራፍሬ እንዳይበላሽ በውሀና ጨው መዘፍዘፍ ቀላል የማቀነባበሪያ ዘዴና ለብዙ አይነት አትክልትና 
ፍራፍሬም ሊጠቀሙበት የሚችል መላ ነው፡፡ የጨዋማ ውህድ መፍትሄም (9 ከፍራፍሬ የሚዘጋጅ የአልኮል መጠጥ 
ክፍል ወይንም ነጭ ኮምጣጤ፤ 1 አዮዲን የሌለበት የጨው ክፍል፤ 9 የውሀ ክፍሎች፤ እና ቅመማቅመምና ማጣፈጫዎች 
) በጠርሙስ ማሸጊያው ውስጥ (ግማሽ ኢንች ቦታ ከላይ በመተው) በምርቱ ላይ ይጨመራል፡፡ በጨው ውሃ ታሽቶ 
ከታሸገ ቦሃላ በተስማሚ የአየር ሙቀት መጠን ውስጥ ከ3 ሳምንታት በላይ ይተዋሉ፡፡ ነገር ግን በትኩሱ ከታሹ በውሃ 
እንፋሎት ለ10 ደቂቃዎች ይቀነባበራሉ፡፡   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: USDA. 1977. Canning, Freezing and Storing Garden Produce. USDA Agricultural Information Bulletin 
410. 
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ምዕራፍ 11: የምግብ ደህንነት ተግባራት  

 
 
ባለፉት ሁለት አስርት አመታት ውስጥ ትስኩ ፍራፍሬዎችንና አትክልቶችን አያያዝ ጋር በተያያዘ የምግብ ደህንነት ጉዳይ 
እየጨመረ መጥተዋል፡፡ በቅርቡ የተከሰተው የምግብ ወለድ በሽታም ከቲማቲም፤ ከእንጆሪ፤ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሎችና 
ከፍራፍሬዎች ጋር የተያያዘ ነው፡፡ የጅምላ ነጋዴዎችና ተጠቃሚዎችም የምግብ ደህንነትን በሚያረጋግጥ የአያያዝ ሁኔታ 
የበለጠ የተሳቡ መጥተዋል፡፡ ትኩስ ምርትን ከብልሽት በመከላከል ላይ ልምዳቸውን መመዝገብ ደግሞ የአብቃዮችና 
የድህረ ምርት ተነከባካቢዎች ሀላፊነት ነው፡፡ በተለይም በትላልቅ ሱፐር ማርኬቶች ቸርቻሪዎች ከአቅራቢያቸው 
የምግብን ደህንነት ደረጃን የማማላት ላምዳቸውን ማየት ይፈልጋሉ፡፡ እንደ ገናም ያለደህንነት አያያዝ መዝገብ ወደ 
አውሮፓና አሜርካ መላክ በቅርቡ የማይቻል ጉዳይ ሊሆን ይችላል፡፡  
  
አንዳንድ የምግብ ደህንነት ጥበቃ ልማዶች በአለም ዙሪያ በተለያዩ ዩንቨርሲቲዎች፡ መንግስታዊ ተቀዋማቶችና በግል 
ድርጅቶችም ጭምር እየተበረታታ ነው፡፡ ምርታቸውን ወደ አውሮፓ ለመላክ ለሚፈልጉ አብቃዮች በንግድ አምራቾች 
ኢንዱስትሪ አዲስ መመሪያ ለአብቃዮችና ለአመላላሾች (known as EUREP-GAP) እየተዘጋጀ መሆኑን ማወቅ 
አለባችሁ፡፡ ዋናው ጭብጡም ጥሩ የግብርና ልምድን በእርሻ ላይ፤ በማሸጋ ቤቶችና ትኩስ ምርቶች አያያዝን በስራ ላይ 
ማዋልና (HazardAnalysis Critical Control Points)ን በተመለከተ የእርሻ ኬምካሎችን፤ ጸረ-ተዋስያንን፤ የማሸጊያ 
እቃዎችን  እና የመሳሰሉትን በተለይም ለተቀነባበሩ ወይንም ለትኩስ ምርቶች ላይ ያቶከረ ነው፡፡  
 
በአውሮፓ ገቢያ የ ምርት ትኩስነት ማብቂያ ቀነ ቀጠሮ ለምርት ደህንነት (a EUREP-GAP deadline for food safety 
looming) አለ፡፡ ላኪ አምራቾችም እስከ 2003 የንጽህናና የጥራት መስፈርቱን ማማላት ይጠበቅባቸዋል፡፡ አብዛኞቹ 
አነስተኛ የማሸጊያ ቤቶች ደግሞ አዲስ የውሃ መስመር እና የተሻሻለ የንጽህና አጠባበቅ ማማላት ያስፈልጋቸዋል፡፡ አዲሰ 
መረጃዎች በድረ ገጽ (www.eurep.org).ይገኛሉ፡፡  
 
ለአሜሪካ አብቃዮች መመሪያዎች በተለያዩ ምንጮች ታትመዋል፡፡ የመጣጥፎች ኮፒም በኢሜል ከ “Food safety 
begins on the farm: A grower’s guide” can be obtained at nocost from Cornell University’s Good 
Agricultural Practices Program (e-mail:eab38@cornell.edu ). ያለ ምንም ክፍያ ይገኛሉ፡፡   
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በማምረትና በድህረ ምርት ወቅት ከአያያዝ ጋር ተያይዞ ለሚከሰቱት የምግብ ደህንነት ችግሮች አይነተኛ ምክንያትና 
ምንጭ በሚከተሉት ሶስት ዋና ክፍሎች ይመደባሉ፡፡ 
 
ቁስአካላዊ አደጋዎች፡ ለምሳሌ በምርቱ አያያዝ ወይንም በክምችት ወቅት ሊከሰቱ የሚችሉ ናቸው፡፡ እነሱም፡- 

• ማጣበቂያዎች (ወረቀት ማያያዥያ ሽቦዎች፣ ሚስማሮች፣ መሰርሰሪያዎች) 
• የጠርሙስ ስብርባሪዎች 
• የእንጨት ፍቅፋቂዎች ያሉ ናቸው፡፡  

 
የኬምካል አደጋዎች: ለምሳሌ የኬምካል አደጋዎች በሰብል አያያዝ ወይንም በክምችት ወቅት ምርቱን ሊያበላሹ የሚችሉ  
እንደ፡- 

• ጸረ ተዋስያንን፤ጸረ ፈንገስ፤ የአረም መድሃኒት፤, የአይጥ መድሃኒቶች 
• የማሽን ማለስለሻዎችን ወይንም የማሸጊያ መሳሪያዎች 
• ከባድ ብረቶች (ሊድ፤ ሜርኩሪ፤ አርሴንክ) 
• የኢንዱስትሪ መርዞች 
• ዕቃዎችን ለማጽዳት የሚጠቅሙ መሳሪያዎች ናቸው፡፡  

 
የሰው ልጆች በሽታ አምጭ ህዋሳት፡ ከትኩስ ምርት ጋር ተያያዥነት ያላቸው አራት ዋና ዋና አይነቶች የሰው ልጆች 
በሽታ አምጪ ህዋሳት አሉ፡-   

• ከአፈር ጋር የተገናኙ የባክቴሪያዎች አይነቶች (Clostridium botulinum, Listeria 
           monocytogenes) 

• ከሰገራ ጋር የተገናኙ የባክቴሪያ አይነቶች (Salmonella spp., Shigella spp., E. 
Coli O157:H7 and others) 

• የበሽታ አምጪ ህዋሳት (Cryptosporidium, Cyclospora) 
• የበሽታ አምጪ ቫይረሶች (Hepatitis, Enterovirus). 

 
በሽታ አምጭ ህዋሳት፡ መካከል አብዛኞቹ በሰው ልጆች አማካይነት ወደ ምግብ የሚሰራጩ ናቸው ፡፡ በበሽታው 
በተበከለ የመስክ ሰራተኛ፤ ወይንም ተጠቃሚ ፍራፍዎችንና አትክልቶችን መንከባከብ፤ የተበከለ የመስኖ ውሃን 
መጠቀም፤ ያልተመጣጠነ የማዳበሪያ ፍግን አለመጠቀም፤ ወይንም ከተበከለ አፈር ጋር ግንኙነት ማድረግ የበሽታ አምጭ 
ህዋሳት፡ ከሰዎች ወደ ምግብ ከሚተላለፉበት መንገዶ መካከል ጥቂቶቹ ናቸው፡፡   
 
የምርት ጥራት በእይታ፤ በዉጫዊ ገጽታ፤ በመልክ፤ በሽታ መገመት ሲቻል የምግብ ደህንነት ግን እንደዚህ አይደለም፡፡ 
አልፎ አልፎ በሚደረግ ፍተሻ ብቻ ለመመገብ ጤናማና ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን ማረጋገጥ አይቻልም፡፡ ምርትን 
በብቅለትና በድህረ ምርት ቡላ ሊደርሱ ከሚችሉ የገጽታ መበላሸት፤ አደገኛ ኬምካሎች ንክኪና ከሰዎች ሊደርሱ 
ከሚችሉት የሰዎች መበከሎች ለመከላከል በማብቀልና በምርት ግዜ የሚደረጉ ቁጥጥሮች ወሳኞች ናቸው፡፡  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Gorny, J.R. 1999. Chapter 10: Food Safety for fresh horticultural produce. In : Kitinoja, L. and Gorny, J.R. 
Small-Scale Postharvest Technology: Economic Opportunities, Quality and Food Safety.  Postharvest 
Horticulture Series No.21, Department of Pomology, University of California, Davis.  
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የምርት ደህንነት በእርሻ ላይ 
 
ከሚከተሉት ቀላል መመሪያዎች ጋር የሚገናኙ ልምጎች ሰብል በእርሻ ማሳ ላይ እያሉ ሊደርስበት ከሚችሉ መበከሎችን 
ሊቀንሱ ይችላሉ፡፡  
 
ንጹህ አፈር 

• ተገቢ ያልሆነ የፍግ አጠቃቀምን ማስወገድ 
• በሽታ አምጪ ተዋሳያኑን ፈጽሞ ለመግደል  ፍጉን አበስብስ እና ቢያንስ ዘሩን ከመትከልህ በፊት ቢያንስ ከ2 

ሳምናታት በፊት ከአፈር ጋር ይደባለቅ 
• በእበት የሚመጣውን መበከል ለመቀነስ የቤትና የዱር እንስሳት ወደ ማሳው እንዳይገቡ መከልከል 
• በማሳው ቅርበት ተንቀሳቃሽ የመጸዳጃ ቤት መስራት 
• ከእንሰሳት የሚወጣው እዳሪ ወይም ተረፈ-ምርት ወደ ማሳው እንዳይገባ መከላከል 
• ፍግ በተደረገበት በ120 ቀናት ውስጥ ምርት አለመሰብስብ 

 
ንጹህ ውሃ  

• ለመስኖ የሚጠቅመውን የወራጅ ውሃ ከእዳሪ በሽታ አምጪ ተዋህሳን ነጻ መሆኑን በተከታታይ መመርመር፤ 
በተለይም ውሃው በቆሻሻ ማስወገጃ ወይንም ከብቶች የሚውሉበት አካባቢ የሚያልፍ ከሆነ 

• ለመስኖ ጥቅም በሚውል ውሃ አካባቢ ከብቶችን መጠበቅ 
• ለመስኖ ጥቅም በሚውል ውሃ አካባቢ ኬምካሎችን መጠበቅ/ማራቅ 
• የውሃ ጥራትን ለማሻሻል ዘቃጅ ጉዱገድ ወይንም ማጣሪያ መጠቀም 
• የሚቻል ከሆነ ነጠብጣቢ መስኖን በመጠቀም የምርት እርጥበትና ችግርን ቀንስ 
• የጸረ ተባይ መድሃንት ርጭትን ለማከናውን ንጹህ ውሃን ተጠቀም  

 
ንጹህ ገጽታ  

• የመስክ መራሲያዎችና መጋዘኖች በንጽህና መጠበቅ አለባቸው፡፡ ከእያንዳንዱ መጠቀም በፊትም እነዚህን 
ነገሮች ማጠብና ማጽዳት ያስፈልጋል፡፡  

 
ንጹህ እጆች 

• ሰብሉን የሚሰበስቡ ወራተኞች ሽንት ቤት ከተጠቀሙ ቡሃላ እጃቸውን መታጠብ አለባቸው 
• በመስክ ላይ ሳሙና፤ ንጹህ ውሃና ፎጣ በማቅረብና ሰራተኞቹ ምርቱን ከመንካታቸው በፊት እጃቸውን 

እንዲታጠቡ መጎትገት ያስፈልጋል፡፡  
 
 
 
* ስለ ተንቀሳቃሽ ሽንት ቤትን በተመለከት ተጨማሪ መረጃ ካስፈለገ (“”the Portable Sanitation Association 
International at (800) 822-3020.)ን ያነግግሩ፡፡ 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Cornell University GAPs Program. 2000. Reduce Microbial contamination with Good Agricultural 
Practices. 
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በብክለት የሚመጣን አደጋ ለመቀነስ እጅን መታጠብ ተመራጭ ዘዴ ነው፡፡ ነገር ግን የምግብ ደህንነት ባለሙያዎች 
እንደ ታዘቡት እጃቸውን በትክክል የሚታጠቡት ጥቂት ሰዎች ብቻ ናቸው፡፡ የኮርኔልስ  ጥሩ የግብርና ተግባራት 
መርሃግብር (Cornell’s Good Agricultural Practices Program) የሚከተሉትን ደረጃዎች አቅረበዋል፡  
 
 

• እጅን በንጹህ፣ በሙቅ ውሃ በማራስ፣ ሳሙና መቀባትና አረፋ እንዲሰራ ማድረግ  
• እጆችህን ለ20 ደቂቃዎች ማሸት  
• ጥፍሮችህ ስር እና በጣቶች መካከል በደንብ ማጽዳት፤ የእያንዳንዱን የጣቶችህን ጫፎች በሌለኛው መዳፍ ላይ 

ማሸት 
• በንጹህ ውሃ አጥራ 
• ለአንድ ግዜ ብቻ በሚያገለግል አንሶላ እጅን ማድረቅ 

 
 
ምንጭ: Cornell University GAPs Program. 2000. Reduce Microbial contamination with Good Agricultural 
Practices. 
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በምርት ወቅት ሊድርስ የሚችለውን የተዋስያን መበከል መቀነስ 
 
 
በመከር ወቅት ወይንም ሰብል በሚሰበሰብበት ግዜ የመስክ ሰራተኞች በቀላሉ ንጽህናው ባልተጠበቀ እጃቸው ወይንም 
መቁረጫ በመንካት ትኩሱን አትክልትና ፍራፍሬ ለብክለት ሊዳርጉት ይችላሉ፡፡ ተንቀሳቃሽ የመስክ መጸዳጃና የእጅ 
መታጠቢያ ቦታ መማላትና በሁሉም የምርት ሰራተኞች በሙሉ ሊጠቀሙበት ይገባል፡፡ በሰዎች ሊከሰቱ የሚችሉትን 
የብክለት አደጋ ለመቀነስ የመስክ ሰራተኞች የንጽህና ማለትም ከተጸዳዱ ቦሃላ እጅ መታጠብን የመሳሰሉትን ጉዳዮች 
መከታተልና ማስገደድ የግድ ይላል፡፡ በኤ የጉነት በሽታ አይነት የታመመ  ወይንም የማቃለሽለሽ፤ ማስመለስ ወይንም 
የማስቀመጥ ስሜት የሚታይበት ሰራተኛ በምንም አይነት በምርት ስራው ላይ መመደብ የለበትም፡፡  
 
የተሰበሰበ/ የተቆረጠ ምርት ከስሩ ንጹህ የመስክ የምርት መያዣ ከስሩ ሳይደረግ እንዱሁ በባዶ አፈር ላይ መደረግ 
የለበትም፡፡የመስክ ማምረቻ ዕቃዎችና የእጅ ጓንቶች ራሳቸው ንጹህ፣ ጤናማ እና በቀጥታ አፈር ያልነካቸው መሆን 
አለባቸው፡፡ የመስክ ምርት ማከማቻም ንጹህና በተከታታይ ጤናማነቱ የተጠበቀ እንዲሁም ከጭቃ፤ የፋብሪካ ዘይቶች፤ 
የብረታ ብረት ቡሎኖች ወይንም ከርጋፊዎች የጸዳ መሆነ አለበት፡፡ በጫማ የሚዛመቱትን የበሽታ አመጪ ተዋስያን 
ስርጭት ለመቀነስ በመከር ግዜ ሰራተኞች በመስክ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ አጠገብ እንዲቆሙ አለመፍቀድ ነው፡፡  
 
የፕላስቲክ የቆሻሻ ማጠራቀሚያና የምርት መሸከሚያዎች ከእንጨት ይልቅ ፕላስቲክ ቢሆኑ ያመረጣል ምክንያቱም 
የፕላስቲክ መያዣዎች ከያንዳንዱ መጠቀም በኋላ በቀላሉ ለማጽዳት ሰለሚመቹ ነው፡፡ ከያንዳንዱ አገልግሎት በኋላ 
ማጠራቀሚያዎቹ የማይጸዱና የማይታከሙ ከሆነ በቀላሉ በመበከል ቦሃላም ምርቱን ሊበክሉ ያችላሉ፡፡ የእንጨት 
መያዣዎችና የመስክ መሸከሚያዎች የሚያማልጩ ገጽታ ስላላቸው በፍጹም ለማጽዳት አመቺ አይደሉም፡፡ በተመሳሳዩ 
የእንጨት መያዣዎች ወይንም የብረት ማጣበቂያዎች እንደ ሚስማር ያሉት በድንገት ምርቱ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ፡፡ 
የመስክ ቆሻሻ ማንሺያ ክርታስ በድጋሚ የሚጠቀሙት ከሆነ ሊፈጠር የሚችለውን የብክለት ሁኔታ ለመቀነስ ስለንጽኅና 
በደንብ በዕይታ መፈተሸና በላስቲክ ከስሩ በነጠፍ ያስፈልጋል፡፡  
. 
ምርት እንደየአይነቱ መሰረት ባደረገ፤ ማዳረሻ ገቢያ በሚወሰድበት መያዛቸው ውስጥ ወይንም ለግዛዊነት በሚቀመጥነት 
እቃ፤ በቦርሳ ወይንም ተሸፍኖ በሚጓጓዝበት በሳጠራ ውስጥ በደንብ መሞላትና መቀመጥ አለባቸው፡፡ ሰራተኞች፣ 
የተማላ እቃ፣ ቀዝቃዛ ማስቀመጫ ስፍራ፣ ማሸጊያ መሳሪያዎችና የትኛው አይነት የሚሰበሰበውን ምርት የሚነካ ውሃ 
ብክለትን ለመቀነስ ንጹህና ጤናማ መሆን አለበት፡፡  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: Gorny, J.R. 1999. Chapter 10: Food Safety for fresh horticultural produce. In : Kitinoja, L. and Gorny, J.R. 
Small-Scale Postharvest Technology: Economic Opportunities, Quality and Food Safety.  Postharvest 
Horticulture Series No.21, Department of Pomology, University of California, Davis.  
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የሰራተኞች ንጽህና  
 
በላኪ ኩባንያዎች የማሸጊያ መጠሊያዎች ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች የእጅ ጓንት፤ የጸጉር ልባስ እና ንጹህ ካላሲ ማድረግ 
የግድ ነው፡፡ በሁሉም ደረጃዎች ላይ ምርት የሚያመርቱና የሚቆጣጠሩ ሰራተኞች ንጹህና የድል ጤናማነታቸው 
የብክለት ሁኔታን በሚቀንስ መልኩ መጠበቅ አለበት፡፡ በማሸጊያ ጣቢያ በሚሰሩት ሰራተኞችም ሊደርስ የሚችለውን 
የምርት ብክለት ለመቀነስ በቂ የእጅና የገላ መታጠቢያ ቦታ አቅርቦት መኖርና በተገቢ ሁኔታ ሊጠቀሙበት ይገባል፡፡ 
ከመስክ ወደ ማሸጊያ ክፍል ሊመጣ የሚችለውን ብክለት ለመቀነስ፤ የጫማና ቢትስን አባራ ለማጽዳት የሚረዳ ስፍራ 
ሊኖር የችላል፡፡ ሰራተኞች ስቀጠሩም የምግብ ደህንነት ትግበራ ስልጠና ሊሰጣቸውና በያንዳንዱ ወቅት ወደ ስራ 
ከመግባታቸውም በፊት እንደገና መፈተሽ አለበት፡፡  
 
መሳሪያዎች/ቁሳቁሶች 
 
ማንኛውም ከምግብ ምርቱ ጋር ግንኙነት ያላቸው መሳሪያዎች፤ መጫኛ /ማስቀመጫ በርሜሎች እና የመሳሰሉት በሙሉ 
በቀጣይነት ባለው እቅድ መሰረት መጸዳትና ደህንነታቸው በምግብ ባር ግንኙንት ባላቸው እቃዎች ማጽጃ ነገሮች 
በመጠቀም መጽዳት አለባቸው፡፡ 200 ፒፒኤም ሶድየም ሀይፖክሎሬት (ማጽጃ)ን ለምግብ ማስቀመጫ ማጽጃነት 
መጠቀም እጅግ በጣም ጥሩ ውጤትን ይሰጣል፡፡ ማጽጃችን ደግሞ የምንጠቀመው የተክሎቹ ወይንም ቆሻሻ ነገሮች 
በመፈግፈጊያ በደንብ ከተራገፉ በኋላ ነው፡፡ በእንፋሎት መሳሪያዎችን ማጽዳት ህይወት ያላቸው ነገሮችን እንዲጋገሩና 
በእቃው ላይ እንዲጣበቁ በማድረግ እቃውን በፍጹም ለማጽዳት እንዳይቻል ስለሚያደርግ መወገድ አለበት፡፡ 
ምናልባትም እንፋሎት ባክቴሪያዎች ወደ አየር ውስጥ እንዲበተኑ በማድረግ ብክለት በማሸጊያው ቤት ውስጥ በደንብ 
እንዲስፋፋ ያደርጋል፡፡  
 
የማሸጊያ መሳሪያዎች  
 
ሁሉም የማሸጊያ መሳሪያዎች መርዛማ ንጥረ ነገሮች ከማሸጊያዎቹ በመፍለቅ ወደ ምርቱ እንዳይገቡ ለምግብ ማሸጊያነት 
ሊውሉ በሚችሉት ደረጃን በጠበቁ መሳሪያዎች መሰራት አለባቸው፡፡ አንዳንድ የማሸጊያ መሳሪያዎች ከተረፈ ምርት 
ስለሞመረቱ መርዛማነት ያላቸው ኬምካሎች ቅርት ሊኖራቸው ይችልሉ፡፡ ባዶ የማሸጊያ መሳሪያዎች ለምሳሌ እንደ 
ሳጥንና የላስቲክ መያዣዎችን ከነፍሳት፤ አዋራ፤ ቆሻሻና ሌሎች የብክለት ምንጭ ከሆኑ ነገሮች ለመከላከል ዝግ በሆነ 
መጋዘን ውስጥ መቀመጥ አለባቸው፡፡ ይህ አይነቱ ድርጊትም ጠቃሚ የሆኑ መሳሪያዎች ብክነትን በቻ ሳይሆን 
የመሳሩያዎቹን ደህንነትና ደረጃ የተጠበቀ እንዲሆን ይረዳል፡፡  
 
ማጠብና የማቀዝቀዣ ውሃ 
 
ማንኛውም ምርቱን ለማጠብም ሆነ ለማቀዝቀዝ የሚጠቅም ውሃ ለመጠጥነት የሚውል ንጹህ ውሃ መሆነ አለበት፡፡ 
የውሃው ንጽረ ነገርም በ100 እና 150 አጠቃላይ ክሎሪኒ እና የአሲዲነት መጠኑ ከ5 እስከ 7.5 መካከል መሆን አለበት፡፡ 
ክሎሪኒ በአጠባ ወይንም በማቀዝቀዝ ስርዓት ወቅት ብክለት አጋጣሚ በምርቱ ላይ እንዳይፈጠር ይከላከላል፡፡ ነገርግን 
ምርትን ከባክቴሪያ ነጻ አያደርግም፡፡ በምርት ማዘዋወሪያና በማቀዝቀዣው ውስጥ ውሃን በተከታታይ መቀየር 
ያስፈልጋል፡፡ 
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ውሃን ከበሽታ አምጪ ተዋስያን ማጽዳትን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ፤ በ Trevor Suslow የተዘጋጀውን 
ጽሁፍ በሚከተለው ርዕስ ስር “Publications Organized by Topic” section of the 
“http://postharvest.ucdavis.edu” Internet site. ይመልከቱ፡፡ 
 
 
በረዶን ለማቀዝቀዣነት  
 
ከንጹህ የመጠጥ ውሃ ምንጭ የተሰራን በረዶ ብቻ መጠቀም፡፡ 
 
 
ማቀዝቀዣ ያለው ማጓጓዣ ተሸከርካሪ  
 
ቅዝቃዜው የተመጣጠነ የአየር መጠን ባለው ተሸከርካሪ የተጫነ ምርት የተሻለ ነው፡፡ ከመጫናቸው በፊት 
ተሸከርካሪውን ማቀዝቀዝ፡፡ በቀላሉ የሚበላሹ ምርቶችን ወደ ምሸጡበት ስፍራ በሚጓጓዙበት ወቅትም ከ 5 ድግሪ 
ሴንቲ ግሬድ ወይንም ከ41 ድግሪ ፋራናይፍ በታች መጠበቅ የቆይታ ግዜአቸውን ከማራዘሙም በላይ የሰዎች በሽታ 
አምጪ ተዋስያን የመብቀል መጠንን ይቀንሳል፡፡ ለቅዝቃዜ ተጋላጭ የሆኑ ምርቶችን ለማጓጓዝ የሚንጠቀምበት የአየር 
ሙቀት መጠን አባዛኛውን የሰዎች በሽታ አምጪ ተዋስያንን ለመከላከል ላይረዳ ይችላል፡፡ ለማጓጓዝ የሚጠቅሙ 
ተሸከርካሪዎችም ቀጣይነት ባለው ሁኔታ መጸዳትና ጤናማነቱ የተጠበቀ መሆን አለበት፡፡ የቁም ከብቶችን፤ የእንሰሳት 
ተዋጽኦን ወይንም መርዛማ ነገሮች የተጫነበት ተሸከርካሪ በፍጹም ምርትን ለመጫን መጠቀም አይቻልም፡፡  
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የመስክ ምርት ማስቀመጫዎችን፤ የእጅመሳሪያዎችን እና የማሸጊያ ቤትን ወለል ማጽዳት  
 
 
ከእንዳንዱ ቀን ምርት መሰብሰብ በፊት ሁሉንም የምርት ማስቀመጫዎች፤ መሳሪያዎችና የማሸጊያ ቤቶችን በከፍተኛ 
ግፊት ማጠብ፤ ማጥራትና ማንጻት፡፡ የማንጫ መጠቀም የሚመከረው ቆሻሳ፤ወይንም የተክሎቹ ርጋፊ በደንብ ተፈቅፍቆ 
ከተራገፈ ቦሃላ ነው፡፡ አብዛኛው የንግድ ማንጫዎች ክሎሪኒ ወይንም quaternary ammonium 
compounds(QUATS, QAC, benalkonium chloride, N-alkyl dimethybenzyl ammonium chloride) 
አላቸው፡፡   
 
ከኪሎሪን ጋዝ፤ ከሀይፖክሎሪትስና ከክሎራማይንስ (chlorine gas, hypochlorites and cloramines) የተዘጋጀ 
የክሎሪን ማንጫ ከኳርተርናሪይ አሞኒየም ኮምፓውንድ “quaternary ammonium compound” የተሰራ ማንጫ ጋር 
አብሮ አይሄዱም፡፡ የምንጠቀማቸው የማንጫዎቹ አይነት ምርጫም ሊናነጻው የምንፈልገው እቃ ልስላሴ ወይንም 
ጥንካሬ፣ የውሀ ጥንካሬ፣ የምንጠቀምበት መሳሪያ መገኘት፣ በተመጠነ የአየር አይነት ሁኔታ ውጤታማነቱና ዋጋውን 
መሰረት ያደረገ ነው፡፡ እንደ ታሸገ ጋዝም ሆነ በዱቄት ወይንም በፈሳሽ መልክ ቢኆኑም ስንጠቀም ሁሉም ከፍተኛ 
ጥንቃቄ ይፈልጋሉ፡፡  ለስራህ ተገቢዎቹን ማናጫዎች ለመምረጥ የሚከተለው ሰንጠረዥ ማየት ይረዳሃል፡፡ 
 

 ክሎሪን ጋስ 
ሀይፖክሎራይት 
(Na, K or Ca 
hypochlorite) 

ክሎራአማይንስ 
(di- or  tri-chloro-
isocyanuarate) 

ኳርተርናሪይ አሞኒየም 
ኮምፓውንድ 

የሚያገለግሉት፡ 
ለሁሉም ከምግብ ጋር 
ንኪኪ ለሚኖራቸው 
ስፍራዎች 

ለሁሉም ከምግብ ጋር 
ንኪኪ ለሚኖራቸው 
ስፍራዎች 

ለሁሉም ከምግብ ጋር ንኪኪ 
ለሚኖራቸው ስፍራዎች 

ከምግብ ጋር ንኪኪ 
ለሌላቸው, ቀዳዳ 
ላለቸው እቃዎች, ለፍሳሽ 
ማስወገጃ፣ ግድግዳዎች 

የማጽጂያው 
ባህሪያት     

የውህዱ 
ጥንካሬ/መጠን 25 እስከ 200 ፒፒኤም 25 እስከ 200 ፒፒኤም 25 እስከ 200 ፒፒኤም 200 ፒፒኤም 

 
ጀርም የመግደል 
ሁኔታው ከፍተኛ ከፍተኛ ከፍተኛ ይለያያል 

የተወሰነው/መለያው ጠቅላላ ጠቅላላ ጠቅላላ ለሻገታ ጥሩ ነው 

ፍጥነት እጅግ ፈጣን እጅግ ፈጣን ፈጣን መካከለኛ 
 

ቅርጹ (ዝግጁቱ) በታመቀ ጋስ ዱቄቱ ከፈሳሹ የተሻለ ነው ዱቄት በውህድ ውስጥ 
በከፍተኛ መጠን የሚገኝ 

የማይለወጥ/የተረጋጋ 
መሆኑ ጥሩ ጥሩ ጥሩ እጅግ በጣም ጥሩ 

መርዛማነት ዝቅተኛ ዝቅተኛ ዝቅተኛ የለውም 

የ ፒኤች (pH) ወሰኑ ከ 6-7.5 ባለው ቆንጀ ነው ከ 6-7.5 ባለው ቆንጀ ነው ከ 6-7.5 ባለው ቆንጀ ነው 
ስፋት ባለው ወሰን 
ውስጥ ጥቅሙ 
ውጤታማ ነው 

የአየር ሙቀት መጠን ከፍተኛው 115 ዲግሪ 
ፋራናይት 

ከፍተኛው 115 ዲግሪ 
ፋራናይት 

ከፍተኛው 115 ዲግሪ 
ፋራናይት 

ከፍተኛው 120 ዲግሪ 
ፋራናይት 

ንጥረ-ነገር 
በሚበዛበት ውሃ 
ውስጥ ያለው 
ውጤታማነት (hard 
water) 

የማንጻት አቅሙ ይቀንሳል 
በጣም ጠንካራ ውሃ 
በሆነበት (>500ፒፒኤም) 

የማንጻት አቅሙ ይቀንሳል 
በጣም ጠንካራ ውሃ 
በሆነበት (>500ፒፒኤም) 

የማንጻት አቅሙ ይቀንሳል 
በጣም ጠንካራ ውሃ 
በሆነበት (>500ፒፒኤም) 

የማንጻት አቅሙ 
ይቆማል በጣም ጠንካራ 
ውሃ ውስጥ 

ብረት ማዛግ 

ከትንሽ እስከ መካከለኛ፤   
ፒኤቹ <6 ወይም ሙቀቱ 
115 ዲግሪ ፋራናይት ሲሆን 
በጣም ያዝጋል 

ከትንሽ እስከ መካከለኛ፤   
ፒኤቹ <6 ወይም ሙቀቱ 
115 ዲግሪ ፋራናይት 
ሲሆን በጣም ያዝጋል 

ዝቅተኛ 
ፒኤቹ <6 ወይም ሙቀቱ 115 
ዲግሪ ፋራናይት ሲሆን 
በጣም ያዝጋል 

የለውም 

 
 
ምንጭ: Price, R.J. 1992. Sanitizers for food plants.  University of California Cooperative Extension Sea Grant 
Extension Program Publication 92-9. 
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መመረቻውን/ መነሻውን መጠቆም  
 
የማንኛውንም የምርት አይነት መነሻ መምጫውንለይቶ የማወቅ ችሎታ በጥሩ የግብርና ምርቶች አያያዝ ሂደት ውስጥ 
በጣም አሰፈላጊ ጉዳይ ነው፡፡ በተለይም የተለያዩ አብቃዮች በአንድ መጫኛ ውስጥ ምርታቸውን በሚጭኑበት ወቅት 
ወይንም በተለያዩ ማሳዎች ላይ የበቀሉ ምርቶችን በአንድ አብቃይ ብቻ የሚቀርቡ በሚሆንበት ወቅት ይህ የምርቱን 
መነሻ የማወቅ ጉዳይ በጣም አስፈላጊ ይሆናል፡፡  
 
የሚከተሉትም  የስራ ሂደቶች በአሜሪካን የምግብና የመድሃኒት አስተዳደር ይበረታታሉ፡፡ 
 

• ምርትን ከአምራቹ ገበሬ አንስቶ እስከ ምርቱ አሻጊው፤ አከፋፋዩና ቸርቻሪ ድረስ የሚያሳይ ሂደትን የሚያሳይ 
ሁኔታ መከተል  

• መዛግብት የምርቱን መነሻ ማሳየት አለባቸው ( የማሳዉ ማሳያና የት እንደ ተመረተ)፤ የምርቱ ቀንና ምርቱን 
ማን እንደ አመረተ  

• አብቃዮች፤ አሻጊዎችና ጫኞች ከአጓጓዥ ተሸከርካሪዎች፤ ከአከፋፋዮችና ከቸርቻሪዎች ጋር በትብብር በጋራ 
የምርቶቹን መነሻ ሂደትን ሊያሳይ የሚችል የአስተዳደር መመሪያ ማዘጋጀት አለባቸው፡፡  

 
 
የምርቱን መነሻውን ለመጠቆም የሚረዱ በማሸጊያውን ላይ የሚሰፍሩ መረጃዎች/ምልክቶች ምሳሌ፡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምንጭ: U.S. FDA. 1998. Guide to minimize microbial food safety hazards for fresh fruits and vegetables.  Food 
Safety Initiative Staff (HFS-32). www.fda.gov 

ምርት ማንጎ 

ዝርያው  አላፎንሶ /Alphonso 

የእርሻው ስም ፓታክ ብራዘርስ  

ቦታው ካንቡር፤ ዩፒ ሕንድ  

የማሳ ኮድ 12 

የተመረተበት ቀን ሰኔ 20  

የአምራች ኮድ፡ቁጥር #4 

የአቀናባሪው/አሻጊው ኮድ፡  #2 
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ለተጨማሪ መረጃ: ስለ ምርቱ የምግብ ደህንነት መርሃግብሮች በቂ መረጃ ለማግኘት ሚከተሉትን ድርጅቶች 
ያነጋግሩ፡ 
 
California Department of Food and Agriculture, Food Safety Issues (www.cdfa.ca.gov/foodsafety). 
 
Cornell University 
Department of Horticulture 
134A Plant Science Building 
Ithaca, New York 14853-5904 
GAPs Program: (607) 255 1428;   www.cce.cornell.edu/publications/agriculture.html 
 
Gateway to U.S. Government Food Safety Information:  www.foodsafety.gov 
 
International Fresh-Cut Produce Association 
“Food Safety Guidelines for the Fresh-cut Produce Industry 3rd Edition” 
1600 Duke Street Suite 440 
Alexandria, VA  22314 
Phone (703) 299-6282; www.fresh-cuts.org  
 
Produce Marketing Association 
P O Box 6036 
Newark, Delaware  19714  
Phone (302) 738 7100; FAX (302) 731 2409; www.pma.com 
 
United Fresh Fruit and Vegetable Association 
“Industrywide Guidance to Minimize Microbiological Food Safety Risks for Produce” 
727 N. Washington St. 
Alexandria, VA  22314 
Phone (703) 836-3410; www.uffva.org 
 
University of California 
FoodSafe Program 
One Shields Avenue, Davis, CA  95616 
Phone (530) 752-2647; foodsafe.ucdavis.edu 
 
 
U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, Q & A about HACCP. 
(www.fsis.usda.gov/QA/haccpq&a.htm)  
 
U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration (www.fda.gov). A 
guide to minimize microbial food safety hazards for fresh fruit and vegetables. 
(http://www.foodsafety.gov/~dms/prodguid.html) 
 
Western Growers Association 
“Voluntary Food Safety Guidelines for Fresh Produce” 
P.O. Box 2130 , Newport Beach, CA  92658 
Phone (714) 863-1000; www.wga.org 
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ASEAN-PHTRC. 1984. Village Level Handling of Fruits and Vegetables: Traditional 
Practices and Technological Innovations. Postharvest Horticulture and Training 
Center, College of Agriculture, University of the Philippines at Los Baños. Extension 
Bulletin No. 1  

Bachmann, J. and R. Earles. 2000. Postharvest Handling of Fruits and Vegetables. 
ATTRA Horticulture Technical Note. 19 pp. (www.attra.ncat.org) 

Brackett, R.E.  1999.  Incidence, contributing factors, and control of bacterial 
pathogens in produce.  Postharv. Biol. Technol.  15:305-311. 

Broustead, P.J. and New, J.H 1986. Packaging of fruit and vegetables: a study of 
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London: TDRI. (for information contact NRI, Central Avenue, Chatham Maritime, 
Kent, ME4 4TB, United Kingdom).  

Campbell-Platt, G. 1987. Fermented Foods of the World: Dictionary and Guide. 
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Kitinoja, L. (1999). Costs and Benefits of Fresh Handling Practices Perishables 
Handling Quarterly, Special Issue: Costs and Benefits of Postharvest Technologies, 
No. 97: 7-13 
 
Kitinoja, L. and Gorny, J.R Postharvest Technology for Small-Scale Produce 
Marketers: Economic Opportunities, Quality and Food Safety. 1999. UC PTRIC 
Horticultural Series No. 21 
Kupferman, E.M. 1990. Life after benlate: an update on the alternatives. Washington 
State University Tree Fruit Postharvest Journal 1(1): 13-15.  

Liu, F.W.. 1988. Developing practical methods and facilities for handling fruits in 
order to maintain quality and reduce losses. Postharvest Handling of Tropical and 
Subtropical Fruit Crops, Food and Fertilizer Technical Center for the Asian and 
Pacific Region, Taipei 10616, Taiwan.  
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ተጨማሪ መረጃዎች ሀ:  
በኮምፒውተር መረጃ መረብ ውስጥ የሚገኙ  የተጨማሪ  መረጃ ምንጮች  
(በህዳር 2003 እ.ኤ.አ. ተሻሽሎ የቀረበ) 
 
 
የድህረምርት መሳሪያ እና አቅራቢዎች 
 
http://postharvest.ucdavis.edu 
The on-line Postharvest Resource Directory can be searched by keyword for hundreds of supplies and a 
wide variety of postharvest equipment and tools.   
 
http://qasupplies.com 
The International Ripening Company offers a wealth of products for handling produce from the 
identifying maturity in the field to managing the ripening room at the retail level. 
 
 
ደረጃዎች እና መለኪያዎች፣ የእጸዋት በሽታ መከላከያ ማጽጃ መድሃኒቶች መቆጣጠሪያ ደንቦች 
 
http://www.ams.usda.gov 
http://www.ams.usda.gov/nop/ (National Organic Program standards) 
http://www.ams.usda.gov/fv/   (Fruit & Vegetable Programs) 
http://www.ams.usda.gov/tmd/ (Transportation & Marketing Programs) 
Agricultural Marketing Service at the U.S. Department of Agriculture  
The Agricultural Marketing Service includes six commodity programs--Cotton, Dairy, Fruit and 
Vegetable, Livestock and Seed, Poultry, and Tobacco. The programs employ specialists who provide 
standardization, grading and market news services for those commodities. They enforce such Federal 
Laws as the Perishable Agricultural Commodities Act and the Federal Seed Act.   AMS commodity 
programs also oversee marketing agreements and orders, administer research and promotion programs, 
and purchase commodities for Federal food programs. 
 
http://www.aphis.usda.gov/ 
የእንሰሳትና ተክሎች ጤንነት ምርመራ አገልገሎት  “the Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS)” 
አላማው የአሜሪካን እንሰሳትና የተክል ሃብቶችን በሚከተሉት ሁኔታ መጠበቅ ነው:-  
• ሀብቶቹን ከበሽታና ከሌሎች ሀገራት ከመጡ ጉዳት ከሚያደርሱ ነፍሳትና እንሰሳት ጥበቃ ማድረግ 
• በአሜሪካን አገር የሚገኙትን በግብርናው ዘርፍ ገዳት የሚያደርሱትን ተባዮችና በሽታዎችን መከታተልና መቆጣጠር  
• ከእንሰሳትና አትክልት ጤንነት ጋር ግንኙነት ያላቸውን የንግድ ጉዳዮችን መፍታትና መቆጣጠርና   
• ጥንቃቄና ርህራሄ የተሞላበት የሰው ልጅ ደህንነት እና የእንሰሳት አያያዝን ማረጋገጥ ነው፡፡  
 
http://www.aphis.usda.gov/ppq/manuals/online_manuals.html 
A list of the APHIS/Plant Protection and Quarantine Manuals that are available electronically. 
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 ተጨማሪ መረጃዎች ሀ 

http://www.aphis.usda.gov/ppq/manuals/pdf_files/FV%20Chapters.htm 
Regulating the Importation of Fresh Fruits and Vegetables – (This complete handbook is available 
online.) 
 
 
የግብርና ምርቶች ግብይት በሚመለከት 
 
http://www.bluebookprco.com/ 
The Produce Reporter Company Blue Book Services allow members to check out vital business 
information such as credit ratings of potential buyers. 
 
http://www.ams.usda.gov/tmd2/ccard 
A case study of postharvest handling, marketing and transportation training for Ghana. Website contains 
many postharvest training materials and marketing links. 
 
http://www.agoa.gov/ 
President Clinton signed the African Growth and Opportunity Act (AGOA) into law on May 18, 2000 as 
Title 1 of The Trade and Development Act of 2000.  The Act offers tangible incentives for African 
countries to continue their efforts to open their economies and build free markets. Included in this 
website are a few the resources African businesses can use to either search or post information on the 
products or services they wish to sell. Unless otherwise noted, the services provided by these websites 
are free. 
 
www.pma.com  
The Produce Marketing Association, founded in 1949, is a not-for-profit global trade association serving 
over 2,400 members who market fresh fruits, vegetables, and related products worldwide. Its members 
are involved in the production, distribution, retail, and foodservice sectors of the industry. 
 
 
የምግብ ደህንነት መረጃ 
 
http://foodsafe.ucdavis.edu 
University of California’s Food Safe program offers information for growers that assists in their efforts 
to protect food safety. 
 
http://ucgaps.ucdavis.edu 
University of California’s Good Agricultural Practices 
 
http://www.foodsafety.gov 
Gateway to U.S. government information on food safety. 
 
http://www.jifsan.umd.edu/gaps.html 
US FDA manual on “Improving the Safety and Quality of Fresh Fruits and Vegetables”. 
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 ተጨማሪ መረጃዎች ሀ 

http://www.cfsan.fda.gov/~dms/secguid6.html 
Food security guidance documents. 
 
http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/pestadd.html   
Center for Food Safety and Applied Nutrition - Any pesticide used in growing and post-harvest 
treatment of each produce item must be registered for use in the United States for the particular 
produce item.  Pesticide residues must not exceed established limits. 
 
http://www.hort.cornell.edu/department/faculty/rangarajan/veggie/Foodsafety/foodsafety.htm 
Cornell University’s Good Agricultural Practices Program offers a free copy of a grower’s guide entitled 
Food Safety Begins on the Farm: Good Agricultural Practices for Fresh Fruits and Vegetables. 
 
 
 
የድህረምርት አያያዝ ተግባራት 
 
http://postharvest.ucdavis.edu 
At this University of California (UC) website you will find a wide range of fact sheets on individual fruits 
and vegetables, temperature recommendations for storage, links to suppliers of postharvest equipment 
and many reference articles on the postharvest handling of perishables. 
 
http://www.postharvest.org 
Website hosted by Extension Systems International offering mentoring at no charge to extension 
workers and postharvest professionals interested in developing further skills in postharvest technology, 
training and demonstrations of practices.  CDRom of a wide range of postharvest training materials 
available free of charge by mail order (please include $5.00 for copying services, packaging, shipping and 
handling). 
 
http://www.ba.ars.usda.gov/hb66/ 
A draft version of the forthcoming revision to USDA Agricultural Handbook 66: Commercial Storage of 
Fruits, Vegetables and Florist and Nursery Stocks. 
 
http://www.fao.org/inpho/ 
This United Nations website includes a variety of FAO and other publications that users can browse on-
line or download for their personal use.  The UCDavis training publication. Small-Scale Postharvest 
Handling Practices: A Manual for Horticultural Crops (3rd edition) provides cost-effective 
recommendations on improved handling of fruits and vegetables from the farm to the market.  Other 
publications focus on packaging, storage, marketing or training and extension. 
 
http://www.bae.ncsu.edu/programs/extension/publicat/postharv/ 
This website sponsored by North Carolina State University offers information on postharvest cooling 
and storage options for many commodities. 
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 ተጨማሪ መረጃዎች ሀ 

 
http://www.uckac.edu/postharv/ 
University of California Kearney Agricultural Center. 
 
http://postharvest.ifas.ufl.edu 
University of Florida Postharvest Group 
 
http://www.fdocitrus.com 
Florida Department of Citrus postharvest information. 
 
http://www.postharvest.tfrec.wsu.edu 
Washington State University postharvest information. 
 
http://www.postharvest.com.au/ 
Sydney Postharvest Laboratory information (Australia). 
 
http://www.sardi.sa.gov.au/horticulture/ 
South Australian Research and Development Institute. 
 
http://www.chainoflifenetwork.org 
A comprehensive assembly of information about postharvest handling of floral crops. 
 
http://anrcatalog.ucdavis.edu 
This website describes the many publications, slide sets and videos on agriculture and horticulture 
developed and offered for sale by the University of California.  There is also a long list of free 
publications available to read online or to download. 
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	በአጠቃላይ 1 እስከ 2 ሚሊሊትር የክሎሪን ማጽጅያ ኬሚካ በአንድ ሊትር ንጹህ ውሃ በመጨመር ከ 100 አስከ 150 አጠቃላይ ክሎሪን ይሰጣል፡፡ የአየር ሙቀት መጠን ከፍተኛ ከሆነ ወይም በማጠቢያ ውሃ ውስጥ በጣም ብዙ በተፈጥሮ የሚገኙ ንጥረ-ነገሮች ካሉት ብዙ ክሎሪን ያስፈልጋል፡፡
	ሠም መቀባት
	ምንጭ: Shewfelt, R.L. and Prussia, S.E. 1993. Postharvest Handling: A Systems Approach. San Diego: Academic Press Inc. 356 pp.
	የሚከተለው ምስል የሚያሳየው በደንብ የተነደፈ የመልቀሚያ/ደረጃ የማውጫ ቦታ ቁልፍ ክፍሎችን ነው
	ምንጭ: Thompson, J,F. et al. 2002. Preparation for Fresh Market. pp. 67-79 IN: Kader, A.A. Postharvest Technology of Horticultural Crops (3rd Edition). UC Publication 3311. University of California, Division of Agriculture and Natural Resources
	የሚከተሉት ምስሎች የሚወክሉት ሶሶት ዓይነት ተንቀሳቃሽ የምርት ማጓጓዥያ መሳሪያዎች የምርት ልየታውን/መጣውን ለማቀላጠፍ የሚረዱናቸው፡፡ በጣም ቀላሉ በቀበቶ አማካኝነት ምርቱን የሚያጓጉዝ መሳሪያ (belt conveyor) ሲሆን፣ ጉዳቱን ለመለየትና ሁሉኑም ጎኖች ለመመልከት የሚለየው ሰው እያንዳንዱን በእጁ እያነሳ ማየት አለበት፡፡  ተንቀሻቃሽ እቃ ማጓጓዥያ መሳሪያውን የሚፈፋው የብረት ዘንግ ምር...
	ቀላል የአስተሻሸግ መንገድ
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	ምዕራፍ 4: ማሸግና የማሸጊያ እቃዎች
	የአስተሻሸግ ተግባራት (Packing practices)
	የማሸጊያ እቃዎች/ኮንቲነሮች
	የማሸጊያ ተግባራት
	ምልክት  መለጠፈ
	ኮንቴይነሮችን ገጣጥሞ መጫን (Modularization of containers)
	የተሻሻለ ከባቢ አየር ያለው ማሸጊያ (MAP)
	ነጠላ/ ጥቅል ጭነቶች (Unit loads)
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	ምዕራፍ 5: መበስበስ እና ነፍሳትን መቆጣጠር (Decay and Insect Control)
	በኬሚካል ቅመም መቆጣጠር
	ለሜዲትራኒያን የፍሬ ዝንብ (Ceratitis capitata) የቅዝቃዜ ህክምና መመሪያ
	ምንጭ: USDA APHIS PPQ Treatment Manual (www.aphis.usda.gov/ppq/manuals/online-manuals.htm)
	ምንጭ:  Mitcham, E.J., F.G. Mitchell, M.L. Arpaia, and A.A. Kader. 2002.  Postharvest Treatments for insect control.  p. 251-257, in:  A.A. Kader (ed). Postharvest Technology of Horticultural Crops, third edition.  University of California, ANR Publicat...
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	በውሃ የማቀዝቀዝ ማጠቢያ:
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	* ከላያቸው ላይ በረዶ ሊደረግባቸው ይችላል፡፡
	ደረቅና ስራስር ምርቶችን ማከማቸት
	ስራስራቸው የሚበላ ሰብሎችን ማከማቸት
	ስራስራቸው ለሚበላ ተክሎች የሚመከር የማከማቻ ሁኔታከታች በሚታየው ሰንጠረዥ ውስጥ ተዘርዝራል፡፡ ለማቀነባበር የተዘጋጀድንች የስካýር መጠኑን ለመወሰን (በሚቀነባበርበት ወቅት ሲሞት ወደ ጥቁርነት የሚለውጠው) በመካከለኛ የሙቀት መጠን መቀመጥ የተሸለ ይሆናል፡፡ ድንች ክሎሮፊሊን (chlorophyll) ስለሚፈጥር (ወደ አረንèዴ መቀየር) እና በጸሀይ ላይም ከተቀመጠ ደግሞ መርዛማ አልካሎይድ ሶላኒን ...
	የበረሃማ አካባቢና ስራቸው የሚበሉ ተክሎች ከብርድ በሚጠበቃቸው የአየር መጠን ውስጥ መከማቸት አለባቸው፡፡ ይህ ካለሆነ ደግሞ ምርቱ ውስጡ በብርድ ወደ ቡናማነት እንዲለወጥና ቆዳዉ ተበሳስቶ ለመበስበስ ይዳርገዋል፡፡
	የድንች ማከማቻ
	የተመጣጠነ ከባቢዊ አየር ያለው ማከማቻ
	በእንጨት ርብራብ ላይ በተመጣጠነ ከባቢዊ አየር ማከማቻ ውስጥ ለተከማቸ ምርት የጋዝ ማሸጊያ ለመፍጠር የበለጠ ቀýሚ አደረጃጀት ለመጠቀም ይቻላል፡፡ ማንኛውም አይነት የርብራብ ብዛት ከ7 እስከ 8ሚሊ ሜትር ፖሊ የፕላስቲክ ንጣፍ ከተሰራ ዱንካን ውስጥ ሊቀመጡ ይችላሉ፡፡ በወለሉ ላይ (ከታች ከተገለጸው ባህላዊ ቱቦ ጋር ስነጻጸር) በማከማቻው ክፍል ውስጥ ምንጣፊን 4 እስከ 5 ሚሊ ሜትር ፖሊኢታይሊን...
	      ከባቢ አየር
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	ክፍት የጭነት ተሽከርካሪዎች
	በተለይም ሳይታሸጉ የሚጫኑ ምርቶች በመኪኖቹ ላይ ምንም የቅርጽ ግድፈት ሳያስከተሉ በጥንቃቄ መጫን አለባቸው፡፡  መኪኖች በደንብ ተጠቅጥቆ በተጫነ ገለባ ሳይቀር ሊያጋድል ወይንም ልንገዳገድ ይችላሉ፡፡ እንዲሁ ሳይታሸጉ የሚጫኑ ምርቶች ላይ ሌሎች ጭነቶች መጫን የለባቸውም፡፡
	የዩ. ኤስ.ዲ.ኤ. ፖርታ-ኩለር (USDA Portacooler)  የዩኤስድኤበድህረ ምርት የማቀዝቀዝ ውጥን ለአነስተኛ አብቃዮች የሚከተሉትን ሁኔታዎች ያሳስባል፡
	ሀ) በማሳ ላይ ምርቱን መለየትን ደረጃ ማውጣት፡
	ለ) ለገበያ በሚኖን መልኩ ምርትን ማሸግ
	ሐ)ከማሳ የመጣውን ሙቀት ከማስወገድ ወዲያውኑ ምርቱን ማቀዝቀዝ ናቸው፡፡
	ይህ አነስተኛ ማቀዘቀዣ ለአንድ ቶን በ 110 ቮልት ክፍል ውስጥ በመስኮት የሚገባ ቀዝቃዛ አየር ሙቀትን በማያስተላልፉ ሳጥን ውስጥ ለማቀዝቀዝ ይጠቅማል፡፡ በሳጥኑ ፍትለፊት በኩል የሚመጣው ቀዝቃዛ አየርም በምርቱ በኩል እንዲያልፍ ከሁለተኛ ግድግዳ በኩል በሚገኘው ማራገቢያ ይገፋል፡፡ የሚገፋውም አየር በወለሉ ስር በሳጥኑ በኩል ያልፋል፡፡
	የፖርታ ኩለርም የተሰራው በተባበሩት ቡድን በዩኤስድኤ፤ ቤልትስቬል፤ ሜሪላንድ በቀላሉ ሊበላሹ የምችሉ ምርቶችን እና ሌሎች በአየር የሚቀዘቅዙ ምርቶችን በሚንከባከብ ነው፡፡ በግምት ወደ 1200 የአሜሪካን ዶላር ዋጋ የሚያወጣ ሲሆን ነገር ግን አሮጌ የአየር ማቀዝቀዣዎችን ከተጠቀሙ ዋጋው ያነሰ ሊሆን ይችላል፡፡ ሙሉ ውጥኑ በኤቲቲአርኤ (ATTRA) ድረ ገጽ (http://www.attra.ncat.org)...
	ማቀዝቀዣ የተገጠመላቸው ተሽከርካሪዎች
	ለተሻለ የቅዝቃዜ መጠን አስተዳደር ስረዓት፡ ማቀዝቀዣ የተገጠመላቸው ተሽከርካሪዎች ሙቀትን እንዳያስገቡ መሆን አለባቸው፤ ከፍተኛ ብቃት ያለው ማቀዝቀዣ ክፍልና ባራገቢያ  እንዲሁም  የአየር ማስገቢያ ቱቦ መኖር አለበት፡፡ ከታች የተመለከተው ስዕላዊ መግለጫም የሚያሳየው ይህንኑ እና ከአየር ማስገቢያው በላይ የሚታዩ ሌሎች ገፅታዎችን ነው፡፡
	ማቀዝቀዣ የተገጠመላቸው ተሽከርካሪዎች ከመጫናቸው በፊት የሚከተሉትን ሁኔታ ሊያማሉ ይገባል
	የክምር ንድፍ/በእጅ የተከመረ
	የመጫኛ ንድፍ/የእንጨት ርብራብ፤ታኮና መካከለኛ የጭነት ምንጣፍ
	የጭነቱ/ድርድሩ ጥንካሬ
	ጭነቱን በደንብ በቦታቸው አጥብቆ ማሰር
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	ምዕራፍ 9: በመዳረሻ ቦታ ላይ የሚደረግ አያያዝ
	የጊዜአዊ ማከማቻ የአየር ሙቀት መጠን
	* ኮከብ መሳይ ምልክት የተደረገባቸው የምርት አይነቶች በቀላሉ በኢታየለን ጋዝ የሚበላሹ ናቸው፡፡
	መምረጥ/እንደገና ማሸግ
	አንዳንድ ምርቶች መታጠብ፤ መከርከም፤ እንዲሁም በችርቻሮ ወይንም በጅምላ የገቢያ ሁኔታ መመደብ ይፈልጋሉ፡፡ በመዳረሻዉ ላይ ምርትን እንዴት መቆጣጣርና መንከባከብ የሚቻልበት የስራ ቦታ በተቻለ መጠን አላስፈላጊ በሆኑ እንቅስቃሴዎች የጸዳ መሆን አለበት፡፡ከታች በተመለከተው መግለጫ እንደተመለከተው፤ የምርት ማዉረጃው ምርቶቹ ከሚታጠቡበት ጉድጓድ ቀጥሎ ይገኛል፡፡ የማድረቂያው ቦታም በማጠቢያው ትይዩ ይ...
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