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1.  
የኢትዩጵያ መልከዓ ምድራዊ አቀማመጥ በተራራ ሰንሰለቶች፣ ኮረብታዎች፣ ሸለቆዎችና 

ሜዳዎች ይታወቃል፡፡ ይህ መልከዓ ምድር የመሬት ከፍታ ልዩነቶች በአጭር ርቀቶች እንዲኖሩ 

አድርጓል፡፡ የመሬት ከፍታው ከ110 ሜትር ከባህር ወለል በታች እስከ 4620 ሜትር ከባህር 

ወለል በላይ ይሆናል፡፡ የተራራ ሠንሰለቶችና ኮረብታዎች በወንዞች ስለሚቆራረጡ ተዳፋት 

ሸንተረሮችና ከአነስተኛ እስከ ከፍተኛ ስፋት ያላቸውን ሸለቆዎችና ሜዳዎች ፈጥረዋል፡፡ 

 

ስለሆነም የሀገሪቱ የአየረ ንብረት ተለያይነት በዝናብና ሙቀት መጠን የሚገለጽ ቢሆንም 

ከመሬት ከፍታ ጋር ይያያዛል፡፡ የመሬት ከፍታ ልዩነትን ተከትሎ የሚጥለው የዝናብ መጠን 

በዓመት በአማካይ ከ100 እስከ 2800ሚ.ሜትር ይደርሳል፡፡ ይህ የዝናብና የአየር ሙቀት መጠን 

መለያየት ኢትዩጵያ በተለምዶ በአምስት ዋና ዋና ሥነ-ምህዳሮች ማለትም በረሀ፣ ቆላ፣ 

ወይናደጋ፣ ደጋና፣ ውርጭ በሚል እንድትከፈል አድርጓታል፡፡፡ 

የተለያዩ ሥነ-ምህዳሮች መገኘት የተለያዩ የፍራፍሬ ዓይነትና ዝርያዎች እንዲኖሩ አስችሏል፡፡ 

እነዚህን ፍራፍሬዎች ህብረተሰቡ ለተለያዩ ዓላማ ይጠቀምባቸዋል፡፡ ከነዚህም ጥቂቶቹ 

ለምግብነት ከመዋላቸው አልፎ አልፎ የአየር ጠባይ ሚዛናዊነትን መቆጣጠር እና አፈር በውሃና 

በንፋስ ታጥቦና ተጠርጐ እንዳይሄድ በማድረግ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያበረክታሉ፡፡ 

በተጨማሪም የፍራፍሬ ተክሎች ባለሙበት ሥፍራ በአካባቢው እርጥበትን በመጨመር የግብርና 

ምርቶችን ከፍ የማድረግ አስተዋጽኦ አላቸው፡፡ 

2.    
የፍራፍሬ ተክሎችን ማምረት ማለት በተሻሻሉና ዘመናዊ በሆኑ የአመራረት ዘዴዎች በመጠቀም 

በተፈለገው ጊዜና ቦታ ከፍተኛ መጠንና ጥራት ያላቸውን ፍራፍሬዎች ማምረት ማለት ነው፡፡ 

የፍራፍሬ ተክልን የማምረቱ ዋና ዓላማዎች የፋብሪካዎችን የጥሬ ዕቃ ፍላጐት ለማርካት፣ 

ጥራቱ የተጠበቀና ከፍተኛ መጠን ያለውን ምርት ለውጭ ሀገር ገበያዎች ለማቅረብና እንዲሁም 

የተለያዩ የፍራፍሬ ውጤቶችን ለሀገር ውስጥ ገበያዎች በተፈለገው መጠንና፣ ጥራት የተቻለውን 

ያህል ያለማቋረጥ ለማቅረብ ነው፡፡ የፍራፍሬ ተክሎች ባላቸው ከፍተኛ የምግብ ይዘት ምክንያት 

ከፍተኛ ተፈላጊነት ያላቸው ከመሆናቸውም በተጨማሪ ሠፋ ባለ የአየር ቀጠና መብቀል 

መቻላቸው፣አንዳንድ የፍራፍሬ ተክሎች ሥራቸው ጥልቀት ያለውና ጠንካራ በመሆኑ ድርቅን 

የመቋቋም ችሎታ ያላቸው መሆን፣ለአፈር ጥበቃና የአየር ሚዛን መጠበቅ አስተዋጽኦ ማድረግ፣ 

አመቱን ሙሉ አረንጓዴ መሆናቸውና በአብዛኛው በጥሬው ለምግብነትና በጭማቂነት 

በአገልግሎት ላይ የሚውሉና በውጭ ሀገርም ሆነ በሀገር ውስጥ ገበያ ቀርበው የአርሶ አደሩን 

ገቢ ከማሳደግ አልፎም የውጭ ምንዛሬ ምንጭ በመሆን ለእርሻው ክፍለ ኢኮኖሚ የበኩላቸውን 

አስተዋጽኦ የሚየበረክቱ በመሆኑ የበለጠ ተፈላጊ ያደርጋቸዋል፡፡ 
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3.   -  
የመሬት ከፍታ 

የፍራፍሬ ተክሎች ለየራሳቸው የሚስማማቸው ከባህር ወለል በላይ ከፍታ ያላቸው በመሆኑ 

በሚፈልጉት ከፍታ ማምረት አስፈላጊ ነው፡፡ ከሚፈልጉት የባህር ወለል ከፍታ በላይና በታች 

ቦታ ግን በጣም አነስተኛ ምርት ይሰጣሉ ወይም ጨርሶ ምርት አልባ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 

የአየር ንብረት 

የአካባቢው የአየር ንብረት ለማንኛውም የፍራፍሬ ዛፍ ልማት ወሳኝነት አለው፡፡ ከአየር ንብረት 

ጋር በተያያዘ በተክሉ ላይ ተፅዕኖ ሊያሳድር የሚችሉና በጥንቃቄ መታየት ያለባቸው ዋና ዋና 

የአየር ንብረት  የአካባቢው ከፍተኛና ዝቅተኛ የሙቀትና የቅዝቃዜ መጠን፣ የዝናብ 

ስርጭት/የእርጥበት መጠን/ እና የፀሐይ ብርሃን ሁኔታዎች ናቸው፡፡ 

ሙቀትና ቅዝቃዜ 

የሙቀትና ቅዝቃዜ መጠን የሚለየው ቦታው ከባህር ወለል ባለው ከፍታ ነው፡፡ ሙቀትና 

ቅዝቃዜን በሚመለከት ሊተኮር የሚገባው ዋና ጉዳይ የዝርያ አመራረጥ ነው፡፡ 

እርጥበት 

የፍራፍሬ ተክል ጥሩ እድገት እንዲኖረውና ምርት ለመስጠት እንዲችል የአፈር እርጥበት 

ወሳኝነት አለው፡፡ እርጥበት የሚጠበቀው በዝናብ ወቅት ከዝናብ ሲሆን በበጋ ወይም ደረቅ ወራት 

ደግሞ ከመስኖ ውሃ ነው፡፡ በተለይ በአበባ ወቅትና ተክሉ ፍሬ መያዝ በሚጀምርበት ወቅት 

ከፍተኛ የውሃ ወይንም የእርጥበት መጠን ይፈልጋል፡፡ ይህ ካልሆነ ግን ከፍራፍሬ ዛፍ 

ከሚገኘው ምርት በጣም አነስተኛና የጥራት ደረጃውም ዝቅ ያለ ይሆናል፡፡ 

የፀሐይ ብርሃን 
የፀሐይ ብርሃን ለተክሉ ዕድገት በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ ተክሎች ምግባቸውን የሚያዘጋጁት 

የፀሐይ ብርሃንን በመጠቀም ነው፡፡ ፍሬ በደንብ ማፍራት የሚችለውም በቂ የፀሐይ ብርሃን 

ሲያገኝ ነው፡፡ ፍሬውም ሙሉ ሆኖ እንዲያድግና የሚያጓጓ ቀለም እንዲኖረው በቂ የፀሐይ 

ብርሃን ማግኘት ይፈልጋል፡፡ 

ውሃ 

የፍራፍሬ ተክሎች የውሃ ፍላጐታቸው በጣም ከፍተኛ ስለሆነ የማያቋርጥ የውሃ መንጭ 

በአካባቢው መኖር አለበት፡፡ ይህ ውሃ በመስኖ ቦይ አማካኝነት ወደ ማሣው እንዲገባና ተክሎች 

እንዲወጡ ይደረጋል፡፡ በቂ ውሃ በአካባቢው መኖር አንድን የፍራፍሬ ማሣ ለማቋቋም ወሳኝ 

ነው፡፡ በተጨማሪ አፈሩ ውሃ የማይቋጥር መሆን አለበት፡፡ ውሃ የሚቋጥር አፈር ለፍራፍሬ 

ልማት አመቺ አይደለም፡፡ 

የአፈር ሁኔታ 

የተለያዩ የፍራፍሬ ዛፍ ዝርያዎች የአፈር ምርጫቸው ከአፈር ለምነትና ከአፈር ኮምጣጣነት 

አኳያ የተለያየ ቢሆንም አብዛኛዎቹ መርታማ የሚሆኑት ውሃ በማይቋጥር ጥልቀት ባለውና 

ለም አፈር ላይ ነው፡፡ ይህ ለም አፈር በመጠኑ የአሸዋማነት ይዘት ቢኖረው ይበልጥ 
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ይመረጣል፡፡ ውሃ የሚቋጥርና ከባድ ሸክላማ አፈር ያለው መሬት ለፍራፍሬ አይመረጥም፡፡ 

ምክንያቱም ይህ አፈር ለተክሉ ሥር አመቺ ባለመሆኑ ጠቅላላ ዕድገቱ የተገታ ይሆናል፡፡ 

በመጨረሻም ዛፋ በቀላሉ የመሞት ዕድል ይገጥመዋል፡፡ በተመሣሣይ ሁኔታ በጣም አሸዋማ 

የሆነ አፈርም ለፍራፍሬ ልማት አይፈለግም፡፡ ቦታው አመቺ ሆኖ የአፈሩ ለምነት የተሟጠጠ 

ከሆነ በተከላ ወቅት ብስባሽ እና ፍግ በብዛት በመጨመር ጉዝጓዝ በመጠቀም የነበረውን ሁኔታ 

ማሻሻል ይቻላል፡፡ ከፍራፍሬ ዛፍ ጥሩ ምርት ለማግኘት የአፈሩ ኮምጣጣነት በአማካይ (PH6-7) 

ቢሆን ይመረጣል፡፡ ስለዚህ የአፈር ሁኔታ በጣም ወሳኝ በመሆኑ ሥራው ከመጀመሩ በፊት 

በጥንቃቄ መታየት አለበት፡፡ 

4.     
የፍራፍሬ ተክሎችን በቀጥታ በዘርና ከተክሉ አካል በመውሰድ /በእፃዊ ተዋልዶ-Vegetative 
propagation/ በተመረጠ የመሠረተ ግንድ ችግኝ ላይ በመክተብ /በተጋቦ የማራባት ዘዴዎች 
ማልማት ይቻላል፡፡ ይሁን እንጂ ለፍራፍሬ ተክሎች የተሻለው አማራጭ በከተባ /በተጋቦ 
የማራባት ዘዴ መጠቀሙ ነው፡፡  
 
በከተባ /በተጋቦ የማራባት ዘዴ በቀጥታ በዘር ከሚደረገው የማራባት ዘዴ ጋር ሲነፃፀር የተሻለ 
የሚያደርጉት፡- ተክሎቹ በእፃዊ ተዋልዶ ስለሚራቡ ችግኞቹ ተመሳሳይ ባህሪያት እንዲኖራቸው፣ 
ወጥነት ያለው እድገት፣ የተሻለ ምርት የመስጠት አቅምና ጥራት ያለው ፍሬ የመስጠት ባህሪይ 
እንዲሚኖራቸው የደርጋል፡፡ከቀጥታ ዘር ከተገኘ ችግኝ ጋር ሲነፃፀር የአካል እድገቱን በአጭር 
ጊዜ ውስጥ በማጠናቀቅ ፈጥኖ ምርት የሰጣል፡፡ 
 
በመሠረተ ግንድነት የምንጠቀምባቸው ዝርያዎች የተሻለ አካባቢን የመላመድ፣ በሽታዎችና 
ተባዮችን የመቋቋም ባህሪያት ሲኖራቸው ምርት ሰጪው አካል ደግሞ የተሻለ ምርታማና ጥራት 
ያለው ምርት መስጠት እንዲችሉ ያደርጋል፡፡ በከተባ /በተጋቦ ከተገኙ ችግኞች የተተከሉ 
የፍራፍሬ ዛፎች እድገት በመከታተል ከሚፈለገው በላይ ቁመቱ እንዳይረዝምና ምርቱን 
ለመሰብሰብ ምቹ የሆናሉ፡፡   
 
ለመሠረተ ግንድነት የሚያገለግሉ ተክሎችን አካባቢውን የተሻለ የመላመድ ባህሪይ ያለው፣ 
በሽታዎችንና ነፍሳት ተባዮችን መቋቋም የሚችል፣ ከፍሬ ሰጪው አካል ጋር ተቀራራቢና 
በመዳቀል ውህደትን የሚያረጋግጥ፣ መሆን አለበት፡፡ 

4.1 ዘር መሰብሰብና ማዘጋጀት 
ለመሠረተ ግንድነት ከተመረጠው መካከለኛ እድሜ ካለው የፍራፍሬ ተክል ከበሽታና ተባይ ነፃ 
የሆነ የበሰለ ፍሬ መሰብሰብና ዘር ማዘጋጀት፣ 

 የዘሩን የውጪ ሽፋን ለማስወገድ ከ1-2 ቀናት በውሃ በመዘፍዘፍ ማጠብና ለጥቂት 
ቀናት በጥላ ሥር በማድረቅ በአንድ ሣምንት ጊዜ ውስጥ መዝራት፣ 

 ትርፍ ውሃ የማጠንፈፍና ጥልቀት ያለው ለም አፈር፣ የቦታው አቀማመጥ ሜዳማ 
ወይም መጠነኛ ተዳፋት፣ ውሃ በአቅራቢያው የሚገኝና ከእንስሳት የተከለለ የችግኝ 
ማፍያ ቦታ መምረጥና ማሣውን ማረስና ማለስለስ፣  

 የችግኝ መደቦቹ 5ሜ x 10ሜ ስፋት ያላቸው ሆነው እንዲዘጋጁ ማድረግ፣ 
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 የችግኝ መደቡ ሲዘጋጅ ሁለት እጅ በሥነ-ሕይወታዊ ቁስ /ብስባሽ/ የዳበረ፣ አንድ እጅ 
የተብላላ ፍግና አንድ እጅ አሸዋ (2፡1፡1 ተዛምዶ) እንዲኖረው ማድረግ፣ 

 ዘሩ እንደፍራፍሬው ዓይነትና ባህሪያት የዘር ብቅለቱን ጠብቆ የሚቆየው ለአጭር ጊዜ 
ስለሆነ በ10 ቀናት ጊዜ ውስጥ በተዘጋጀው መደብ ላይ 15 ሣ.ሜ x 30 ሣ.ሜ ርቀት 
በ5 ሣ.ሜ ጥልቀት ዘሩን መዝራትና አፈር ማልበስ፣ 

 ዘሩ እንደተዘራ ወዲያው ውሃ ማጠጣት ሲያስፈልግ የውሃ መብዛት እንዳይከሰት ግን 
አስፈላጊውን ጥንቃቄ መውሰድ፣ 

 በመደብ ላይ የተዘራው የፍራፍሬ ዘር በአማካይ በ10 ቀናት ውስጥ ይበቅላል፡፡ 10 
ሣ.ሜ ቁመት ያለው ችግኝ ለማግኘት ከ5-6 ሣምንታት ሊወስድ ይችላል፡፡ 

 በመደብ ላይ የተዘሩት ችግኞች ቁመታቸው በአማካይ 10 ሣ.ሜ ሲደርስ ወይም ከ5-6 
ሣምንታት ባለው ጊዜ ውስጥ ችግኞቹ ከቀይ ወደአረንጓዴነት ሲቀየሩ ወደፕላስቲክ 
ከረጢት ወይም መክተቢያ ቋሚ መደብ ማዛወር፣ 

 ወደፕላስቲክ ከረጢት ወይም ወደቋሚ መደብ የማዛወሩ ሥራ ዘግይቶ ከተከናወነ 
የችግኞቹ ሥሮች ስለሚበጣጠሱ ጥሩ እድገት አይኖራቸውም፡፡ 

 ለከተባ ችግኝ ለማዘጋጀት 20 ሣ.ሜ x 35 ሣ.ሜ ስፋት ያለው የፕላስቲክ ከረጢት 
መጠቀም የተሻለ ሲሆን የተብላላ ፍግና አሸዋ መጨመር (2፡1)፣ 

 ጥሩ መሠረተ ግንድ ተመሳሳይ ባህሪይ፣ ፈጣን እድገት፣ አፈር ወለድ በሽታዎችን 
መቋቋም የሚችልና በተከታታይ ምርት የሚሰጥ መሆን አለበት፡፡      

 4.2     /   
 ለከተባ የሚሆን የተሻለ ጥራት ያለው ፍሬ ሰጪ አካል የምናገኘው ካለፈው የተከላ ቦታ 

ካደጉ ተክሎች ከታዳጊ ክፍሎች ከተወሰዱ እምቡጦች ነው፡፡ 
 የምንጠቀምባቸው መቀሶች ስለት ያላቸውና ንጹህ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ 
 የተቆረጡ ፍሬ ሰጪ አካላት በጥንቃቄ በፕላስቲክ ባጎች ውስጥ ማስቀመጥ፣ 
 እንደተሞክሮ መወሰድ ያለበት ፍሬ ሰጪ አካል ስንቆርጥና ከተባ /ተጋቦ/ ስናካሄድ 

በየጊዜው መሣሪያዎች ማጽዳት (በእሳት ወይም በአልኮል)፣ 
 ጥሩ ልምድ ተደርጎ መወሰድ ያለበት በአንድ ጊዜ የምንሰበስበው የፍሬ ሰጪ አካል 

መጠን በየቀኑ የምንተክለውን ያህል ብቻ መሆን እንዳለበት፣ 
 አስገዳጅ ሁኔታ ከተከሰተ ያልተከተቡ ፍሬ ሰጪ አካል እምቡጦች ተሰብስበው በጥንቃቄ 

በበረዶ ውስጥ ለአጭር ጊዜ ማቆየት (የቅቃዜ ደረጃውን መመጠን)፣  
 

4.3  /budding/   /grafting/   
 
የፍራፍሬ ተክሎችን በጎንዮሽ (side or veneer grafting) አሰራር ወይም በክሊፍት የማጋባት 
ድቀላ (clift grafting) የቴክኒክ ዘዴዎች ማዳቀል እንደሚቻል፣ ፍሬ ሰጪ አካል /scion 
material/ በፍሬ አሰጣጡና በጥራት ደረጃው ተመራጭነት ካለው የፍራፍሬ ዛፍ ቅርንጫፍ 
መርጦ ከከተባ /ከመጋባቱ በፊት ከ10-14 ቀናት ቀደም ብሎ ቅጠሎቹን መመልመልና አዳዲስ 
እምቡጦች እንዳያወጣ ይደራጋል፣ 
አሰራሩም፤- 

 ለከተባ /ለተጋቦ የሚያገለግሉ ፍሬ ሰጪ አካላት ከ10-15 ሣ.ሜ ቆርጦ ማዘጋጀት፣ 
 ከመሠረተ ግንዱ ችግኝ ግንድ ላይ ከመሬት 30 ሣ.ሜ ከፍ ብሎ የተዘጋጀውን ፍሬ 

ሰጪ አካል በጎን በመብጣትና በመሻጥ ከተባውን ማከናወን፣ 
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 አንዱ ከሌላው አካል ጋር ተያይዞ ቅርፊቱ እንዲገጥም፣ ንፋስና ውሃ ገብቶ 
እንዳያደርቀውና እንዳያበሰብሰው መጋጠሚያውን በፕላስቲክ ማሰር፣ 

 የተሳካው ፍሬ ሰጪ አካል መጽደቁ ሲረጋጋጥ የታሰረውን ፕላስቲክ መፍታት፣ 
 በከተባ የተዘጋጀ ችግኝ ከ4-6 ወራት ጊዜ ውስጥ ለተከላ ዝግጁ እንደሚሆን፣ 

5. የፍራፍሬ ችግኝ አዘገጃጀት 

5.1 የችግኝ ጣቢያ ማቋቋም 
 
የፍራፍሬ ተክሎች ልማትን ውጤታማ ለማድረግ በመጀመሪያ ደረጃ ተክሉ በችግኝ ጣቢያ ውስጥ 

ማዘጋጀት ለውጤት ከፍተኛ እገዛ ይኖረዋል፡፡ 

ቦታ መረጣ 

ለችግኝ ዝግጅት የሚሆን ቦታ ሲመረጥ የአካባቢው የአፈር ሁኔታ ለችግኝ ዝግጅት ተስማሚ 

መሆን አለበት፣ የቦታው አቀማመጥ ሜዳማ ቢሆን የተሻለ ነው፡፡ አፈሩም ጥልቅና ለምነት 

ያለው ፡የማያቋርጥ የውሃ ምንጭ በአካባቢው  ያለበት፡ ችግኞችን በቀላሉ ለማጓጓዝ እንዲቻል 

የተሽከርካሪ አውራ መንገድ አጠገብ ቢሆን ይመረጣል፡፡ 

ቦታው ለከፍተኛ ውርጭና ነፋስ የተጋለጠ መሆን የለበትም፣ ዙሪያውንም ነፋስ መከላከያ /ሄጅ/ 

መተከል አለበት፡፡ በአካባቢው በቀላሉ የጫካ አፈር ማግኘት የሚቻል ቢሆን ይመረጣል፡፡ በዚህ 

ዓይነት የተመረጠ ቦታ ቢያንስ ሶስት ጊዜ ተገልብጦ ይታረሳል፣ በላይ ላይ እንደ ጉቶና ትልልቅ 

ድንጋይ ወዘተ… ካለ እንዲነሳ ይደረጋል፡፡ 

5.2 የችግኝ ጣቢያ ኘላን ማዘጋጀት 
 
በኘላኑ የሚካተቱት የነርሰሪ ዕቃዎች ማስቀመጫ ቤት፣ ለድብልቅ አፈር ዝግጅት የሚያስፈልግ 

ጥላ ቦታ፣ ችግኞች የሚተከሉበት መደብና በተጨማሪም በችግኝ ጣቢያው አካባቢ በቂ ቦታ ካለ 

ለፍሬ ሠጪ አካል ምንጭ  የሚሆኑ እናት ዛፎች የሚተከሉበት ቦታ ማዘጋጀት ያስፈለጋል፡፡ 

በቂ የሆነ የችግኝ ቦታ ለመከለል እንዲያመች በመጀመሪያ ምን ያህል ዘር እንደሚዘራና ምን 

ያህል የችግኝ መደቦች እንደሚያስፈልጉ ማወቅ ያስፈልጋል፡፡ እያንዳንዱ የችግኝ መደብ ሲሠራ 

አንድ ሜትር ስፋትና አምስት/አስር/ ሜትር ቁመት ሊኖረው ይገባል፡፡ እንዲሁም በየመደቦቹ 

መካከል ለመተላለፊያ የሚሆን በሁሉም አቅጣጫ 80 ሳ.ሜ እንዲኖር ያስፈልጋል፡፡ የተመረጠው 

የችግኝ ቦታ ተዳፋት ከሆነ መደቦቹ በቁልቁለት አግድም መሠራት አለባቸው፡፡ 

5.3  ችግኝ ዝግጅትን ወደ ፕላስቲክ ማዛመት 
 
ችግኞች ለማዛመት መድረሳቸው ካረጋገጥን በኋላ የምናዛምትበትን ቦታ በቅድሚያ ማዘጋጀት 

ይኖርብናል፡፡ በመደብ ላይ ያለውን ችግኝ ከማዛመት በፊት ለ15 ቀን ያህል ውሃ አለማጠጣት 

ያስፈልጋል፡፡ ጠቃሚነቱም የሚዛመቱት ችግኞች እንዳይደነግጡ ይረዳቸዋል፡፡ ወደ ፕላስቲክ 

ማዛመቱ ሥራ ከተከናወነ በኋላ እንደ አፈሩ እርጥበትና ድርቀት እየታየ ውሃ ማጠጣት 

ያስፈልጋል፡፡ ከ10 እስከ 15 ቀን በኋላ የደረቁ ችግኞችን መተካት ያስፈልጋል፡፡ ችግኞቹ ለከተባ 
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እስከሚደርሱና ከከተባ በኋላ ወደ ማሳ ለማዛመት እስከሚደርሱ ድረስ ማንኛውንም ለችግኝ 

ጣቢያ አስፈላጊ የሆኑ እንክብካቤዎች ሁሉ ይከናወናል፡፡ 

 

በኘላስቲክ ፖት ላይ ለሚዛመቱ ችግኞች እንደ/ማንጐ፣ አቮካዶና ፖፖዬ/ለመሳሰሉት የማዛመት 

ሥራው ከመከናወኑ በፊት የተለያዩ ስፋትና ርዝመት ያላቸው ከረጢቶችን ካዘጋጀን በኋላ እነሱን 

ለመሙላት የኮምፖስት፣ አሸዋና አፈር ቅልቅል ማዘጋጀት ይኖርብናል፡፡ የኘላስቲክ ከረጢት 

አፈር መሙላት ሥራ ከተከናወነ በኋላ ከተከላ በፊት ውሃ አጠጥቶ ችግኞቹን ማዛመት 

ይቻላል፡፡ በኘላስቲክ ለሚደረጉት ችግኞች ሁሉ ውሃ የማጠጣቱ ክንውን የሚካሄደው በባለ 

ወንፊት ውሃ ማጠጫ ይሆናል፡፡ 

5.4 የፍራፍሬ ችግኝ በከተባ ማባዛት ዘዴዎች 
 
የፍራፍሬ ተክሎችን በሁለት ዓይነት በዘርና በመክተብ ማራባት ዘዴዎች ማብዛት ይቻላል፡፡  

የፍራፍሬ ችግኝ የችግኝ ከተባ ወይም ማጣበቅ ሲባል የመሠረተ-ግንድ እና ፍሬ ሰጪ ግንድ 

በአንድ ላይ ተጣብቆ የሚሰጡት ውጤት ነው፡፡ ይህ መሠረተ-ግንድና ፍሬ ሰጪ ጥብቂያ 

የሆነውን ችግኝ ለማምረት የተለያዩ የችግኝ መክተቢያ ዘዴዎችን መጠቀም ይቻላል፡፡  

 

እነዚህ የከተባ ዘዴዎች በጥቅሉ ግራፍቲንግና በዲንግ በመባል ይታወቃል፡፡ ግራፍቲንግ ማለት 

የመሠረተ-ግንድና ከአንድ በላይ እንቡጥ ያለዉን ፍሬ ሠጪ ቀንበጥ የተለያዩ የግራፍቲንግ 

ዘዴዎችን በመጠቀም በአንድ ላይ ማጣበቅ /መክተብ/ ማለት ነው፡፡ የግራፍቲንግ ሥራ 

ውጤታማ እንዲሆን ግንዶቹ /የመሠረተ-ግንድና ፍሬ ሰጪ ግንድ/ እኩል ይዘትና ቅርጽ 

ቢኖራቸው ይመረጣል፡፡ በዚህ ዓይነት የመክተብ ሠራ ከተከናወነ የቆሰለው አካል በቶሎ መዳን 

ስለሚችል ለፈጣን የችግኝ ዕድገት አስተዋጽኦ ያደርጋል፡፡ 

5.4.1 የመሠረተ-ግንድ አዘገጃጀት  
መሰረተ ግንድ የአካባቢ ተፅዕኖን አፈር-ወለድ በሽታዎችን እንዲሁም ተባዬችን ለመቋቋም 

የሚችለው ዝርያዎችን በችግኝ መልክ በማዘጋጀት የመሠረተ-ግንድ አገልግሎት እንዲሰጡ 

ማድረግ ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ መሠረተ-ግንድ የዛፋን የዕድገት መጠን ይቆጣጠራል፣ 

ለረጅም ጊዜ ፍሬ እንዲሰጥ ያደርጋል፡፡  

የፍሬ ሰጪ አካል (ሳዮን) ምርት መስጠት ከጀመሩት ወይም የእናት ዛፍ በመዉሰድ ከመሰረቱ 

ግንዱ ጋር ሚጣበቀዉ አካል ሲሆን ሥር ለተለያዩ በሽታዎችና የአካባቢ ተፅዕኖዎች በቀላሉ 

እንደማይችል ብዙ ጥናታዊ ዘገባዎች ይጠቁማሉ፡፡ ለዚህ ጥራት ያለውን መሠረተ-ግንድ ችግኝና 

የፍሬ ሰጪ አካል ማዘጋጀት ለፍራፍሬ ዛፍ ምርታማነት ወሳኝ ነው፡፡ በሌላ በኩል ተክሎች 

ለሚፈልጉት የቅዝቃዜ መጠን ለመቋቋም መሠረተ-ግንድ አስተዋጽኦ አለው፡፡ 
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የመሠረተ-ግንድ ችግኞች በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች የተከፈሉ ናቸው፡፡ የመጀመሪያው ሥር 

ያለው በቅጥያ ተወስዶ የሚባዛ (Clonal rootstock) ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ከዘር ፍሬ የሚባዛ 

(Seedling rootstock) ተብሎ ይጠራሉ፡፡ በቅጥያ የሚባዛ መሠረተ-ግንድ በተለይ 

የሚያስፈልገው ሥር በቀላሉ ለማብቀል ለሚቸገሩ ዝርያዎች ነው፡፡ 

5.4.2 የተለያዩ  የከተባ (ግራፍቲንግ እና በዲንግ) ዘዴዎች 
 
የግራፍቲንግ አስፈላጊነት 
  
የተክሎች የዘር ባህርይ ትክክለኛነቱን ሳይለቅ ጣፋጭና ተፈላጊ ፍሬ ለማግኘት፣ የተክሎችን 

የህይወት ዑደት ዘመን ለመቀነስ /የአበባና ፍሬ የሚሰጡበትን ወቅት ለማሳጠር/ ከመሠረተ-

ግንድና ፍሬ ሰጪ ግንድ የሚገኘውን ለተክሉ ዕድገትና ምርታማነት አስተዋጽኦ የሚያደርገውን 

የእጽዋት ባህርይ ለመጠበቅ፣የሚያስችል አሰራር ወይም ዘዴ ነዉ ፡፡ ለዚህም ከዚህ በታች 

የተዘረዘሩትን የከተባ ዘዴዎች ልንጠቀም እንችላለን፡፡ 

 
ክሌፍት /ዌጅ ግራፍቲንግ 
ይህ ዘዴ በቀላሉ ሊከናወን የሚችል ቀልጣፋ የሆነ ችግኝን የመክተብ ዘዴ ነው፡፡ በእርሳስ 

ውፍረት ቅርጽ ያደገ ችግኝ ከመሬት 30 ሳ.ሜ ከፍ ብሎ ይቆረጥና በመክተቢያ ሰንጢ በትንሹ 

እኩል ክፋይ እንዲሆን ተደርጐ በትንሹ ይሰነጠቃል፡፡ ስንጥቁ ከ3 ሳ.ሜ ባይበልጥ ይመረጣል፡፡ 

ፍሬ ሰጪ ግንድ በትክክል መጣበቅ እንዲችል በመክተቢያ ሰንጢ ጠፍጣፋ ሆኖ ከጐንና ጐን 

በትንሹ ይጠረባል፡፡ ከጐንና ጐን ሲጠረብ በሁሉቱም ጠርዝ ላይ ያለው ቆዳ /ቅርፊት/ እንዳይላጥ 

ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ የተጠረበው የፍሬ ሰጪ ግንድ አካል ከተሰነጠቀው የመሠረተ-

ግንድ አካል ጋር በትክክል መጣበቅ እንዲችል እኩል መሆን አለበት፡፡ 

 
ሥዕል 1 .የፍሬ ሰጪ አካሉ ለግረፍቲንግ ሲዘጋጅ 

ስላሽ ግራፍቲንግ 

ይህ ዘዴ በአብዛኛው የሚያገለግለው የቅርፊታቸው ልጣጭ በጣም የሳሳና በቀላሉ መፈልቀቅ 

ለሚያስቸግራቸው ዝርያዎች ወይም የግንዱ ተፈጥሮ ለስለስ ያለና በቀላሉ ሊቆረጥ የሚችል 

ዝርያዎች ላይ ነው፡፡ ጥቅሙ ሲታይ በጣም በርካታ የሆኑ በተቆረጠው አካል ላይ የሚገኙ 
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ሌሎች በመሠረተ-ግንድና በፍሬ ሠጪ ግንድ ጥብቂያ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ በማድረግ ቁስሉ 

በቶሎ እንዲድን ያደርጋሉ፡፡  

በጉንቆላ /በዲንግ/ 

በዲንግ ይህ አሰራር አንዲት እንቡጥ ከፍሬ ሰጪ አካላ በመዉሰድ በመሰረተ ግንዱ ላይ 

የሚጣበቅበት አሰራር ሲሆን  ፈጣንና ቀልጣፋ የሆነ ችግኝ የመክተብ ዘዴ ነው፡፡ በስፋት ሥራ 

ላይ የዋሉ ሁለት የበዲንግ ዘዴዎች ቲ በዲንግ እና ፖች በዲንግ ተብለው ይታወቃሉ፡፡ የበዲንግ 

ሥራ ለመስራት በቀጥታ ያልፈነዳ እምቡጥ ከፍሬ ሠጪ ግንድ በመውሰድ ለከተባ በደረሰ 

አከቲቭ በመሆነ መሠረተ-ግንድ ችግኝ ላይ መክተብ ነው፡፡ ቲ በዲንግ በ “T” ቅርጽ የሚሠራ 

ሲሆን ፖች በዲንግ ደግሞ ያልፈነዳ እምቡጥ የያዘው በሬክታንግል ቅርጽ ከፍሬ ሰጪው ግንድ 

ይነሣና በመሠረተ-ግንድ ችግኝ ላይ ይከተባል፡፡ ይህ ዘዴ ብዙ ጊዜ ብርቱካንና መሰሎቹን፣አፐልን 

ለማባዛት ያገለግላል ፡፡ 

5.5 የፍራፍሬ ከተባ ማዳቀል ዓላማ 
 ቶሎ የሚደርስ ወይንም ፍሬ የሚሰጥ ዛፍ ለማግኘት፣ 

 እንደ እናታቸው ዝርያ ሆነው እንዲወጡ ለማድረግ፣ 

 የምንፈልገውን ዝርያ ለማግኘት፣ 

 ትላልቅ ዛፎችን ዝርያቸውን ለመቀየር ወይም ለማደስ፣ 

 መሠረተ-ግንዳቸው በበሽታ ወይንም በሌላ ሁኔታ የተጠቃውን ለማዳን፣ 

 በአንድ ተክል ላይ ከአንድ በላይ የሆኑ ዝርያዎችን ለማግኘት፣ 

5.6 የከተባን ወቅት  
 
የፍራፍሬ ችግኝን የመክተቢያ ወቅት መምረጥ ከከተባ በኋላ የመያዝ አቅሙንና ቶሎ 

ለማጐንቆል እንዲረዳው ያደርግልናል፡፡ ስለዚህ በጣም ቅዝቃዜና ከፍተኛ ሙቀት የሚኖርባቸውን 

ወራቶች ባንጠቀም መልካም ነው፡፡ 

5.7 ችግኞችን ለከተባ ማዘጋጅት 
 

የመሠረተ ግንዱ ችግኝ ለከተባ መድረሱን /የእንርሳስ ያህል ውረት መድረሱን/ ካረጋገጥን 

በኋላ ለከተባ አንድ ወር ሲቀረን በሳምንት አንድ ጊዜ ውሃ ማጠጣት፣ እንዲሁም የፍሬ 

ሰጭ አካል /Scion/ የምናመጣበትን ዛፍም ለከተባ እምቡጦችን ለማምጣትና ለመክተብ 

አንድ ወር ሲቀረን ውሃ በአግባቡ ማጠጣት ይህም በከተባ ወቅት ቅርፊቶችን በቀላሉ 

ለማላቀቅ ያግዛል፣ 

5.8  የፍሬ ሰጪ አካል /Scion/ ዝግጅትና አያያዝ 
ለፍሬ ሰጪ አካል ምንጭንነት የምንጠቀመባቸዉን እናት ዛፎች ዝርያ በውል ማወቅ 

አሰፈላጊ ነዉ ፡፡  ለምሳሌ ለከተባ የሚዘጋጀዉ የብርቱካን የፍሬ ሰጩ አካል እናት ዛፍ 

ለሁለት ጊዜ ምርት የሰጠ ሆኖ አንድ ዓመት ከሆነው ቅርንጫፍ የሚዘጋጅ ሲሆን  
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ከተባይ ነፃ የሆነ፣ እሾህ የሌለበት፣ የተዘጋጀ እምቡጥ ያለው፣ አንጉላር ያልሆነና 

ድቡልቡል የሆነ  ባህሪያት ሊያሟላ ይገባዋል፡፡ ለማንጐ ለአቮካዶ ለመሳሰሉት ደግሞ 

ችግኞች ውፍረታቸው የእርሳስን ያህል ሆኖ ግን ችግኞቹ ጠንከር ማለት አለበት፡፡ 

ለዘይቶንና ለካዛሚሮም ከላይ በተጠቀሰው መሰረት ይሆናል፡፡ 

 
የፍሬ ሰጪው አካል ከዛፉ ከተቆረጠ በኋላ ለብዙ ቀናት መቆየት ስለማይችልና 

አቆይተንም ብንከትበዉ የመያዝ አቅሙ አስተማማኝ ስለማይሆን ቢቻል በአቅራቢያችን 

የፍሬ ሰጪ /ሳየን/ እናት ዛፎች መትከልና በእንክብካቤ መያዝ ይኖርብናል፡፡ ካልሆነም 

የፍሬ ሰጪውን /ሳየን/ ከሌላ ቦታ ከቆረጥንና ካመጣን በኋላ በአጭር ጊዜ /2-4 ቀን/  

ውስጥ ከትበና ማጠናቀቅ አለብን ፣ 

 

የፍሬ ሰጪ አካል /ሳየን/ አቆራረጥ 

ለብርቱካንና መሰሎቹ የተዘጋጀ አይን የሚይዘውን ቅርንጫፍ የሁለተኛውን ዓመት 

የቅርንጫፍ ክፍል ሆኖ ከተቆረጠ በኋላ እንዳይደርቅ በውሃ ውስጥ በማድረግ በደንብ 

አድርጐ በላስቲክ ማሰር ወይንም በጋዜጣ በመጠቅለል ውሃ እያርከፈከፉ መጠቀም 

ይቻላል፡፡ 

አቮካዶና ለማንጐ ደግሞ ሊፈነዳ የተዘጋጀውን እንቡጥ ለጋ ያልሆነውን መጠቀም 

ይኖርብናል፡፡ ከላይ በተጠቀሰው መሰረት አያያዙን ጠብቀን ወደ ተፈለገው ቦታ መውሰድ 

ይቻላል፡፡ 

5.9 የመከተቢያ መሳሪያዎች አየያዝና አጠቃቀም 
 
የፍራፍሬ ችግኝ ከመከተባችን በፊት የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች /ሰንጢና መቀስ/ በደንብ 

የመሳሉን ስለቱም አስተማማኝ መሆኑን ማረጋገጥ ይኖርብናል፡፡ ይህም የከተባውን ሥራ 

ያፋጥነዋል፡፡ በተጨማሪም መሳሪያዎችን ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ በምንጠቀምበት ጊዜ 

ጽዳታቸውን መጠበቅ ተባይና በሽታን ከማስተላለፍ ያድነናል፡፡ እነዚህ የምንጠቀምባቸው 

መሳሪያዎች በፍፁም ዝገት የማይዝጉ በየጊዝዉ በአለኮል ሚወለወሉ መሆን አለባቸው፡፡  

 

5.10 ችግኞችን ለከተባ ማዘጋጀት/ የችግኝ ምልመላ/ 
 
ብርቱካንና መሰሎቹን የምንከትብበት የመሰረተ ግንድ /ሩት ስቶክ/ ችግኞች በሙሉ የመክተቢያ 

ጊዜ ከመድረሱ ከአስራ አምስት ቀን በፊት ከመሬት እስከ /40 እስከ 50/ ሴንትሜትር ድረስ 

በመቀስ በደንብ አድርጐ መመልመል አለበት፡፡ በምልመላ ወቅት በግንዱ ላይ ቅርፊቱ እንዳይላጥ 

መጠንቀቅ ይኖርብናል፡፡ ይህንንም ለማስወገድ ስለት ያለው መቀስ መጠቀም ግዴታ ነው፡፡ 
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ለከተባ የምነጠቀምቸትን የማንጎና አቮካዶ ፍሬ ሰጪ አካል /ሳዮን/ ከእናት ዛፎ ከመቁረጣችን 

ከሳምንት በፊት ቅጠሉን ብንመለምለዉ ሳዮኑ የራሱን ምግብ እንዲይዝ ሰለሚያደርገዉ በከተባ 

ወቅት የመፅደቅ መጠኑን እንዲጨምር ያደረገዋል፡፡ 

5.11 ከከተባ በፊትና በኋላ መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች 
 

ከከተባ በፊት፡-የመስኖ ውሃ መኖሩን ማረጋገጥ፡ የመክተቢያ መሳሪያዎችን ማፅዳትና ስለት 

ማድረግ፡የምንከትብበት ወቅት ከከፍተኛ ቅዝቃዜና ሙቀት ነፃ መሆኑን ማረጋገጥና ሥራውን 

መጀመር 

በከተባ ወቅት 

 የመክተቢያ ጊዜ ጧት ከ 12-4 ሰዓት ከሰዓት በኋላ ከ 9-12 ሰዓት መሆን ይኖርበታል፡፡ 

ከተባው ከፀሐይ መውጫና መግቢያ ተቃራኒ መሆን ይገባዋል፡፡ ከተባው እንደተፈጸመ 

የተከተበውን እምቡጥ ከመሠረተ ግንዱ ጋር በትክክል በፕላስቲክ ማሠር ያስፈልጋል፡፡ 

ከከተባ በኋላ 

 የተከተበው ፕላስቲክ እንዳይፈታ ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ማየትና ማጥበቅ ያስፈልጋል፡፡ 

 ለብርቱካንና መሠሎቹ መፅደቁ እንደታወቀ ከ20-30 ቀን ድረስ ፕላስቲኩ እንዲፈታ 

ይደረጋል፡፡ 

 ለማንጎና አቮካዶ ግን ወደ አ/አደሩ ለተከላ እስከሚሥራጩበት ጊዜ ድረስ ሊቆይ 

ይችላል፡፡ በዋናው ማሳ ላይ ከተተከለ በኋላ ግን መፅደቁ እየታየ ቀስ በቀስ ፕላስቲኩ 

ቢፈታ ይመረጣል፡፡ 

 ከዚያም ከተከተበው እንቡጥ በስተቀር ሌሎች እምቡጦች ከተከተበበት በቻች እንዳይወጡ 

መቆጣጠር ያስፈልጋል፡፡ 

 እንቡጡ በመሠረተ ግንዱ ላይ ከተከተበ በኋላ እንዳይወድቅና በነፋስ እንዳይደርቅ 

መታሠር ይኖርበታል፡፡ ለዚህም ለእያንዳንዱ እምቡጥ ማሠሪያ ስፋቱ 30 ሳ.ሜ እና 

ውፍረቱ ደግሞ 1.5 ሳ ሜ ያለው ፕላስቲክ ይመረጣል፡፡ 

6. የፍራፍሬ ተከላ ቦታ ዝግጅት እና ተከላ ማካሄድ 

6.1 የተከላ ቦታ መረጣ   
 
የፍራፍሬ እርሻ በአንድ ቦታ ሲመሠረት ለብዙ ጊዜ የእርሻ መሬትን ይዞ የሚቆይ በመሆኑ 

ውጤታማነትና ቀጣይነት ያለውን ምርት ለመስጠት እንዲችል ከመመስረቱ በፊት ብዙ ቅድመ 

ሁኔታዎችን ማጤን ያስፈልጋል፡፡ በቅድሚያ ሊታዩ የሚገባቸው የቦታ መረጣ፣ የአፈር ሁኔታ፣ 

የመሬት አቀማመጥ፣ በየጊዜው የሚታየው የአየር ፀባይ፣ በቂና የማያቋርጥ የውሃ ምንጭ 

በአካባቢው መኖሩ፣ የመሬቱ ውሃን የማንጠፈፍ አቅም፣ የሚመረተውን ምርት በቶሎ ለገበያ 
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ለማቅረብ የትራንስፖርት አመቺነትና የገበያ ማግኘት መቻል የፍራፍሬ ቋሚ ማሣ ከመቋቋሙ 

በፊት በቅድማያ ይታያሉ፡፡ 

 
የአፈሩ ሁኔታ አመቺ ከሆነና ከላይ የተጠቀሱትን መስፈርቶች የሚያሟላ ከሆነ ተዳፋትነቱ 

መጠነኛ ቢሆን ይመረጣል፡፡ ተዳፋትነቱ የበዛበት ቦታ ላይ ጐርፍና ሌሎች ተመሳሳይ ችግሮች 

ስለሚከሰቱ የአፈር ጥበቃ ዘዴ መጠቀሙ አስፈላጊ ነው፡፡ በተዳፋት መሬት ላይ የሚታየው 

ሌላው ችግር የተለያዩ ሥራዎች ለምሣሌ በምርት ወቀት ምርት ለመሰብስብ፣ የበሽታ ችግር 

ቢኖር ርጭት የማካሄድ ሥራዎችን የተወሳሰበ ያደርጋል፡፡ ስለዚህ የመሬቱ አቀማመጡ በመጠኑ 

ተዳፋትነት ያለው ወይንም ሜዳማ ቢሆን ይመረጣል፡፡ 

6.2 የተከላ ማሳ ዝግጅት 
በማሣ ላይ ችግኝ ከመተከሉ በፊት ችግኞች የሚተከሉበት ቦታ፣ መተላለፊያ መንገድ የመስኖ 

ቦይ መተላለፊያ፣ የነፋስ መከላከያ የሚተከልበት፣ የተተከሉ ዝርያዎች ስም መዳፍ፣ ምርቱ 

ተሰብስቦ ለጊዜው የሚቀመጥበት ጊዜያዊ መጋዘን ወይም ጥላና አጥር በኘላኑ መካተት 

አለባቸው፡፡ ከዚህ በኋላ የማሣ ዝግጅት ሥራ ይጀመራል፡፡ 

 

ማሣው በተለይ በበጋ ወራት ቢያንስ ሶስተ ጊዜ ተገልብጦ ሊታረስ ይገባል፡፡ በበጋ ወራት የማረስ 

ጥቅሙ ማሣው ብዙ አረም እንዳያበቅልና የተለያዩ ነፍሳቶችና በሽታ አምጪ ህዋሳቶችን ቁጥር 

እንዲቀንስ ስለሚያደርግ ነው፡፡ ማሣው በደንብ ተስተካክሎ ከታረሰ በኋላ የተከላ ጉድጓድ 

ይዘጋጃል፡፡ 

6.3 የተከላ ጉድጓድ ዝግጅት 
ጉድጓድ በተወሰነ ርቀት የሚቆፈር ሲሆን የተከላ ርቀት እንደ ፍራፍሬው አይነት ይለያያል፡፡ 

የጉድጓድ ስፋትና ጥልቀት እንደ አፈሩ ሁኔታ የሚለያይ ቢሆንም ለአብዛኞቹ የፍራፍሬ ተክሎች 

60 x 60 ሳ.ሜ ስፋትና ጥልቀት ያለው ጉድጓድ በቂ ይሆናል፡፡ የተከላ ጉድጓድ ቢያንስ ከአንድ 

ወር ቀደሞ መቆፈር አለበት፡፡ የዚህ ጥቅሙ ከጉድጓድ ውጪ የተቆለለው አፈር ከፍግ ጋር 

ተቀላቅሎ በተከላ ወቅት ወደ ጉድጓድ ሲሞላ ተክሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተፈላጊውን ሥር 

በቀላሉ በመስደድ በቶሎ መፅደቅ እንዲችል ይረዳል፡፡ 

6.4 ችግኝ ማጓጓዝና ተከላ ማካሄድ 
 
ችግኞችን ለተከላ ማዘጋጀትማጠናከር /Hardening off/  

በችግኝ ጣቢያ ውስጥ የተዘጋጁ የፍራፍሬ ችግኞች ወደ ቋሚ የተከላ ቦታ ከመሄዳቸው በፊት 

ከአንድ ሣምንት በፊት ውሃ እንዳያገኙ መከልከል ችግኞች እንዲጠነክሩ ስለሚያደርጋቸው ወደ 

ተከላ ቦታ በሚዛመቱበት ጊዜ የሚሞቱትን የችግኞች ብዛት ይቀንሣል፡፡ የመጽደቅ እድላቸውንም 

ከፍ ያደርገዋል፡፡ 

ለምሣሌ ፡- 
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ለብርቱካንና መሰሎቹ ችግኞቹ ሊዛመቱ ከ10-14 ቀናት ሲቀራቸው የውሃ ማጠጣቱን 

ሥራ ማቋራጥ ያስፈልጋል፡፡ 

 ችግኖች ወደ ቋሚ የተከላ ቦታ ከመዛመታቸው በፊት በፀረ-ተባይ ወይም ጸረ ሸጋታ ኬሚካል 

መንከር ችግኞች ለስር አበስባሽ ፈንገስ ለተባይና ለበሽታ እንዳይጋለጡ ያደርጋል፡፡ የፍራፍሬ 

ችግኞች ወደ ቋሚ የተከላ ቦታ ከመዛወራቸው በፊት እንደ ሙዝ የመሳሰሉ ችግኞችን የተወሰኑ 

ቅጠሎች ሲቀሩ ሌሎች ቅጠሎችና ተቀጥላዎች በጥንቃቄ በመቀስ ሊወገዱ ይገባቸዋል፡፡ ይህም 

በመሆኑ ችግኞች በሚጓጓዙበት ወቅት በቅጠሎች አማካኝነት በትነት ሊወጣ የሚችለውን የውሃ 

መጠን ለመቀነስ ያስችላል፡፡ በተከላ ወቅት ረጃጅምና መንታ ስሮች ያላቸዉ ችግኞች ፣ 

የተጣመሙ፣ በበሽታና በተባይ የተጠቁ ሥሮችን በጥንቃቄ በመቀስ ማስወገድ ተገቢ ነው፡፡ 

ይህም በመሆኑ ጤንነቱ የተጠበቀና ከበሽታና ከተባይ ነፃ የሆነ ቋሚ የፍራፍሬ ዛፍ እንዲኖር 

ያስችላል፡፡ 

 

ችግኞች ወደ ተከላ ቦታ ለመዛመት ከመነቀላቸዉ ከአንድ ቀን ቀድሞ ብሎ  ውሃ ሊሠጣቸው 

ይገባል፡፡ ይህም በመሆኑ ችግኞች ከአፈሩ በሚላቀቁበት ጊዜ የመበጣጠስና የመድረቅ ሁኔታዎችን 

ይቀንሣል፡፡ ይህ ዘዴ በተለይ ያለኘላስቲክ ለሚዘጋጁ የችግኝ አይነቶች በጣም ጠቃሚ ነው፡፡ 

የፍራፍሬ ችግኞች ወደ ቋሚ የተከላ ማሣ በሚተከሉበት ወቅት  አፈሩ በቂ እርጥበት ያለው 

መሆኑን ማረጋገጥ፣በምንተክልበት ወቅት ሰሮች መጭቃ እንዳይጣበቁ አፈሩ ከሚገባው 

የእርጥበት መጠን በላይ ጭቃ መሆን የለበትም፣ ችግኞች እንደተዛመቱ ወዲያውኑ ውሃ ሊያገኙ 

ይገባቸዋል፡፡ በተከላዉ ቀን በቂ ዝናብ ካልዘነበ በእያንዳንዱ የተተከለ ችግኝ በቂ ዉሃ ማጠጣትና 

ጉዝጓዝ ማድግ ያስፈልጋል፡፡ 

 

በመደብ ላይ ያለውን (ያለፕላሲቲክ የተዘጋጀ)  ችግኝ በባለጣት (በፎርክ) መሳሪያ በመንቀል፡ 

የሚሄድበት ቦታ ራቅ ያለ ከሆነ በፍራፍሬ ችግኝ ማጓጓዝ ሳጥን ውስጥ ተደርጐ በውሃ በተነከረ 

ጆንያ በመሸፈን ማድረስና መትከል ይቻላል፡፡ እንደ አፈሩ እርጥበትና ድርቀት እየታዬ ውሃ 

ማጠጣት ተግባሩ ችግኙ እስከሚፀድቅ ይቀጥላል፡፡ ከፀደቀም በኋላ በየሰባት ቀኑ ማጠጣት 

ያስፈልጋል፡፡ ከ10 እስከ 15 ቀን በኋላ የደረቁ ችግኞችን መተካት ያስፈልጋል፡፡ 

6.5 የአረምና ኩትኳቶ አስፈላጊነት 
 
አረም የተክሉን ምግብ ስለሚሻማና በተክሉ ዕድገት ላይ ተፅዕኖ ስለሚኖረው በየጊዜው የአፈር 

ቁጥጥር አስፈላጊ ነው፡፡ የፍራፍሬ ማሣ ውጤታማ እንዲሆን ሁልጊዜ ከአረም የፀዳ መሆን 

አለበት፡፡ በአብዛኛው የአረም ቁጥጥርን ገና አረሙ ሳይስፋፋ በእጅ ማረም ብዙ ወጪዎችን 

ሊቀንስ ይችላል፡፡ 
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ተክሉ ጥሩ ዕድገት እንዲኖረውና ከአፈር ውስጥ አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን በበቂ ሁኔታ 

ማግኘት እንዲችል ኩትኳቶ አስፈላጊ ነው፡፡ ኩትኳቶ አልፎ አልፎ የሚከናወን ሲሆን ለአረም 

ቁጥጥር ከፍተኛ አስተዋፅኦ አለው፡፡ በየጊዜው ኩትኳቶና አረም ቁጥጥር እየተደረገ የተክሉ 

ዕድገት የተገታ ከሆነ ፍግ በበቂ ሁኔታ ዙሪያውን መጨመር ተገቢ ነው፡፡ ከዚህ ዓይነት የእርሻ 

አያያዝ የሚገኝ ምርት የተፈጥሮ እርሻ ፅንሰ-ሀሳብን የተከተለ በመሆኑ በገበያ ላይ ያለው 

ተፈላጊነቱ በጣም ከፍተኛ ነው፡፡ ስለዚህ አምራቾች ይህን በስፋት እንዲያካሂዱ ሊመከሩ ይገባል፡፡ 

6.6 የኮምፖስት ወይም ፍግ መጨመር አሰፈላጊነት 
 

የፍራፍሬ ዛፍ ቋሚ ተክል ስለሆነ ለዛፍ ዕድገት፣ ለማበብና ፍሬ ለማፍራት ብዙ ዓይነት ንጥረ 

ምግቦችን ከአፈር ውስጥ ይፈልጋል፡፡ እነዚህን ንጥረ-ምግቦች ተክሉ በቋሚነት ስለሚጠቀምባቸው 

ከጊዜ በኋላ መጠናቸው እየቀነሰ ስለሚሄድ የዛፍ ምርታማነትና የምርቱ ጥራት በዚያው መጠን 

ይቀንሳል፡፡ ስለዚህ ምርቱ እንዳይቀንስ እነዚህን ንጥረ-ምግቦች ለመተካት የሚያስችል ሥራ 

በየጊዜው በማሣ ውስጥ መሠራት አለበት፡፡  

 

የንጥረ-ምግቦችን እጥረት ለማካካስና ከዛፍ የሚገኘው ምርት እንዲጨምር፣ እንዲሁም የአፈር 

ለምነት እንዲጠበቅ ፍግ ወይም ኮምፖስት መጨመር በዋና ተግባርነት ሊያዝ ይገባል፡፡ 

ኮምፖስት ወይመ ፍግ የሚጨመርበት ወቀት ዛፍ ከእንቅልፍ/ሸልብታ/ ሲነቃና በቂ የአፈር 

እርጥበት ሲኖር ነው፡፡ ፍግ በሚጨመርበት ጊዜ በዛፍ ግንድ ዙሪያ ቀለበት ተሰርቶ ግንዱን 

በማይነካ ሁኔታ ቢያንስ 30 ሳ.ሜ ከግንዱ ራቅ ብሎ ይጨመርና አፈር መልበስ አለበት፡፡ ፍጉ 

ቶሎ ደቃቅ ሆኖ እንዲበሰብስና ከአፈር ጋር ተቀላቅሎ ወደ ዛፋ ሥሮች እንዲደርስ ያለውን ሂደት 

ለማፋጠን በቂ የአፈር እርጥበት መኖር አለበት፡፡ 

 

 የአፈሩ እርጥበት በቂ እንዲሆን በግንዱ ዙሪያ ቢያንስ በ10 ሣ.ሜ ጥልቀት ደረቅ ሳር /ጉዝጓዝ/ 

ወይም “mulch” ማልበስ ያስፈልጋል፡፡ ጉዝጓዝ የአፈሩን እርጥበት ስለሚጠብቅ ዛፋ ከአፈር 

ውስጥ የሚያገኘውን ንጥረ-ምግብ በሚፈልገው መጠን እንዲያገኝ ይረዳል፡፡ ለጉዝጓዝ 

የምንጠቀመው የሳር ዓይነት ከአካባቢው ሊገኝ የሚችል ሆኖ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በቦታው በቀላሉ 

የሚበሰብስ መሆን አለበት፡፡ ለጉዝጓዝ ሥራ የምንጠቀመው ሳር ምንጊዜም ደረቅ መሆን አለበት፡፡ 

እርጥብ ሳር ሙቀትና ቅዝቃዜ ሲፈራረቅ በቀላሉ ስለሚበሰብስ የአፈርን እርጥበት ለረጅም ጊዜ 

ሊጠብቅ አይችልም፡፡  

6.7 ውሃ ማጠጣት 
የፍራፍሬ ችግኞች ወደ ቋሚ የተከላ ቦታ ከተዛወረበት ጊዜ አንስቶ እንደ ተክሉ የውሃ ፍላጐትና 

እንደ አካባቢው የአየር ፀባይ እንዲሁም እንደ አፈሩ ሁኔታ እየታየ የመስኖ ውሃ እንዲጠጣ 

ይደረጋል፡፡ የፍራፍሬ ተክል በቋሚ አርቻርድ ላይ እንደተተከለ ወዲያው የመስኖ ውሃ እንዲያገኝ 
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ይደረጋል፡፡ የዚህ አስፈላጊነት ተክሉ በችግኝ ጣቢያ ላይ በነበረበት ወቅት ክትትልና እንክብካቤ 

ሲደረግለት የቆየ በመሆኑ ወደ ቋሚ ማሣ ሲዛወር በቀላሉ አዲሱን አካባቢ እንዲለምድና 

መፅደቁን በቶሎ ለማረጋገጥ እንዲቻል ነው፡፡ ስለዚህ አዲስ የተተከለ ማሣ ቢያንስ በሳምንት 

ውስጥ ሶስት ጊዜ በቂ ውሃ መጠጣት ይኖርበታል፡፡ 

 

ይህ ግን እንደ ተከላ ወቅት ይለያያል፡፡ ተከላው በዝናብ ወቅት ከሆነ እንደ ሁኔታው እየታየ ውሃ 

ይሰጣል፡፡ የችግኞቹ መፅደቅ ከተረጋገጠና ተክሉ ወደ ለጋ ዛፍ ዕድሜ ማደግ ሲጀምር ውሃ 

የማጠጣቱ ሂደት እንደ ችግኙ ወቅት ሣይሆን እየቀነሰ ይመጣል፡፡ ዝናብ አጠር በሆነ ወቅት/በበጋ 

ጊዜ/ተክሎች ጥሩ ይዘት እንዲኖራቸውና በምርት ወቅት እንዳይደክሙ የመስኖ ውሃ በበቂ መጠን 

መስጠት ያስፈልግል፡፡ 

7. የፍራፍሬ ዛፍ  የዕድገት ዑደት 
 

 የፍራፍሬ ዛፍ ሶስት ዋና ዋና የዕድገት ዑደቶች አሉት፡፡ 

አነሱም- 

7.1 የዕድገት ወቅት 
በዕድገት ወቅት ዛፍ ረጃጅምና ወደ ላይ ማደግ የሚፈልጉ ቅርንጫፎች ይኖሩታል ዛፍ ቶሎ 

የሚያፈራ ዝርያ ዓይነት ከሆነ ጥቂት የአበባ አንቡጦች ይታያሉ የዛፋን ተቀጥያ /ቀምበጥ/ 

ቅርንጫፎች ወደ ጐን እንዲጐነበሱ በማድረግ እነዚህን የአበባ እንቡጦች ፍሬ እንዲያፈሩ 

ማበረታታት ይቻላል፡፡ 

7.2 የምርት ወቅት 
በምርት ወቅት የቆዩና ተቀጥያ ቅርንጫፎች ወደ ጐን ማጐንበስ ይጀምራሉ፡፡ በመቀጠልም 

አጫጭር ፍሬ የሚይዙ ቅርጥያዎችን ማብቀል ይጀምራሉ፡፡ እነዚህ ወደ ጐን የሚያድጉ 

ቅርንጫፎች በሚስፋû ጊዜ ከላያቸው ላይ የሚያድጉ ረዥምና ቀጥ ያሉ ቅጥያዎች መታየት 

ይጀመራሉ፡፡ እነዚህ ቅጥያዎች አላስፈላጉ ስለሆነ በየጊዜው መቆረጥ አለባቸው፡፡ በዚህ ወቅት ዛû 

በትክክል ከጠበቅነው ከፍተኛ ጥራት ያለው መርት ማግኘት እንችላለን፡፡ እንዲሁም ሁሉም የዛፍ 

ክፍል በቂ የፀሐይ ብርሃን እንዲያገኝ ማድረግ ከፍተኛ ምርት ለረጅም ጊዜ እንድናገኝና 

የበሽታዎችን የመከሰት መጠንም ለመቀነስ ይረዳል፡፡ 

7.2 የእርጅና ወቅት 
የፍራፍሬ ዛፍ በእርጅና ወቅት የቅርንጫፎቹ ዕድገት በጣም የተገታ ይሆናል፡፡ እንዲሁም ሁሉም 

ቅርንጫፎች ዋናውን ግንድ ጨምሮ ወደታች ያጐነብሳሉ፡፡ ቅጠሎቹም ትንንሽ እንደሆኑ 

ይቀራሉ፡፡ በዚህ ወቅት ዛፉ ዕድሣት ሊደረግለት ይገባል፡፡ 
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8.0 የፍረፍሬ ዛፍ ገረዛ ማካሄድ  

8.1 የገረዛ ጥቅም 
ገረዛ የተጐዱና የታመሙ ቅርንጫፎችን፣ አላስፈላጊ ቅርንጫፎችን የማስወገድ ሂደት ሲሆን 

የዛፉ ቅርጽ እንዳይበላሽ ይጠብቃል፣ ምርታማነትን ያበረታታል፣ የገረዛ ዋናው ጥቅም የዛፉን 

ግዝፈት እና የምርት መጠን ዕድገትን የተመጣጠነ ማድረጉ ነው፡፡ ዛፉ በዕድገት ወቅት 

የመጀመሪያው ግቡ በመጠን ማደግና የተሟላ ቅርፅ መያዝ ነው፣ ትክክለኛ ገረዛ ክፍትና 

ያልተጨናነቀ የቅርንጫፍ ሥርጭት በመፍጠር ፀሐይ ሁሉንም የተክል ክፍሎች በበቂ ሁኔታ 

እንዲደርስ ያደርጋልና ዛፋን ለመድኃኒት ርጭትና ለፍሬ ለቀማ አመቺ ያደርጋል፣ 

 

የለጋ ዛፎች ገረዛ ሁልጊዜ ከቀረፃ ጋር መካሄድ ሲያስፈልግ የማይፈለጉ ቅርንጫፎች ሲወገዱ 

ሌሎች እንዲያድጉ ተመቻችተው ይቆረጡና የጐን ቅርንጫፍ እንዲያወጡ ያበረታታል፡፡ የቆዩ 

ዛፎች የሚገረዙ አዲስ ዕድገታቸውን እንዳይቋረጡና ምርት መስጠታቸውን ለማበረታታት ነው፣ 

8.2  የፍራፍሬ  ዛፎች አገራረዝ መርህ 
ለእድገት ፈጣን የሆኑ ኩትኩት ዝርያዎች /Cultivars/ በትንሹ መገረዝ ሲኖርባቸው ዘገምቸኛ 

እድገት የሚያሳዩ ዛፎች ግን በደንብ ቢገረዙ እንዲያድጉ ያነሳሳቸዋል፡፡ ቅርንጫፍ ሥንቆርጥ 

ሁልጊዜም ከጤናማ እንቡጥ አጠገብ መሆኑን ማረጋገጥ መልካም ነው፡፡ አቆራረጣችን ከእንቡጡ 

አጠገብ ራቅ ካለ ለድርቀትና ለበሽታ ስለሚያጋልጠው ወደ እንቡጡ በጣም ተጠግተን መቁረጥ 

ያስፈልጋል፡፡ ይህ አዲሱ እንቡጥ በበጋው ሲያድግ ጤናማማ እንዲሆን በጣም የወፈረ ቅርንጫፍ 

ሲቆርጥ ግንዱን እንዳይገሸልጠው በቅድሚያ ከስር ተቆርጦ ደግፎ በመያዝ ደግሞ ከላይ መቁረጥ 

ያስፈልጋል፡፡ 

8.3 ሥር ገረዛ 
የዛፋ ግዝፈታዊ እድገት በሌሎች የቁጥጥር መንገዶች ሁሉ ተሞክሮ ያልተሣካ ከሆነ 

የሚወሰደው የመጨረሻ እርምጃ የሥር ገረዛ ሲሆን አሠራሩ ከግንዱ አንድ ሜትር ወጣ ብሎ 

አፈሩን በ60 ሳንቲ ሜትር ጥልቀትና በ20 ሳንቲ ሜትር ስፋት በመቆፈር ወፈፍራም ሥሮችን 

መቁረጥ /በአንድ ዓመት መቆረጥ ያለበት የዛፍ ሥር ከግማሽ መብለጥ የለበትም/፡፡ 

8.4 ግንደ ቀለበት ቁርጥ 
ይህ ገረዛ ግዝፈታዊ እድገት እያሳዩ የፍሬ ምርት በማይሰጡ ዛፎች ላይ የሚወሰድ እርምጃ 

ሲሆን አሠራሩ በግንዱ ዙሪያ በቀለበት ቁርጥ በአንድ ሳ.ሜ ስፋት ቅርፊቱን በማንሣትና 

ክፍተቱን በስኮች ቴኘ በመዝጋት የሚከናወን ነው፡፡ አላማውም የዛፋን እድገት በማዳከም ወደ 

ፍሬ ምርት እንዲያዘነብል ማበረታታት ነው፡፡ 
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9. የፍራፍሬ ምርት ብስለት መለየትና መሰብሰብ 
የፍራፍሬ ምርት በይዘቱ ህይወት ያለው በመሆኑ ከዛፍ ላይ ከተለቀሙበት ጊዜ አንስቶ 

ተጠቃሚው እስኪደርስ ድረስ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል፡፡ አብዛኛው የፍራፍሬ ውስጣዊ ይዘት 

ውሃማ በመሆኑና በተለይ ደግሞ ፍሬው የበሰለ ከሆነ በውስጡ ያለው የስኳር መጠን ፊዚካላዊና 

ኬሚካላዊ ለውጦች ስለሚያስከትል በወቅቱ ገበያ ላይ ካልዋሉ የፍሬውን ጣፋጭነትና መዓዛ 

በእጅጉ ይጐዳዋል፡፡ 

9.1 የፍራፍሬ ምርት አሰባሰብ 
የፍራፍሬ ምርት ከመሰብሰቡ በፊት የፍሬው ይዘትና የብስለት ደረጃ መታወቅ አለበት፡፡ ይህ 

ደረጃ እንደ ፍራፍሬው ተክል ዝርያ የተለያየ ሲሆን በአብዛኛው ግን ለለቀማ የደረሰ ፍሬ ቀጥሎ 

ያሉት ጠቋሚ ምልክቶች ይታዩበታል፡፡ 

o በቂ ብስለት ደረጃ ላይ የደረሰውን ፍሬ ብቻ መልቀም ያስፈልጋል፣ 

o የተሰበሰበው ምርት እስኪጫን ድረስ በጥላ ቦታ መቀመጥ አለበት፣ 

o ምርቱን የማሰባሰቢያ ዕቃ የፍሬውን የላይኛውን ቆዳ የሚፍቅ መሆን የለበትም፣ 

o መጠኑ አነስተኛ የሆነ እና ቀለል ያለ የኘላስቲክ ሳጥን ቢሆን ይመረጣል፣ 

o የማሰባሰቢያው ዕቃ ሙሉ በሙሉ በምርት መሞላት የለበትም፡፡ ምክንያቱም 

መተፋፈንና ፍትጊያ ስለሚያስከትል ጥራቱ ሊቀንስ ይችላል፡፡ ወዘተ… 

9.2 ምርትን  በደረጃ መለየትና ማሸግ 
የፍራፍሬ ምርት ማሸግ ማለት የተሰበሰበን ትኩስ የፍራፍሬ ምርት በጥራት ደረጃ መለየትና 

ማስቀመጥ ማለት ነው፡፡ ይህ የማሸግ ሥርዓት በፋብሪካ ደረጃ እንደሚታሸገው ፍሬውን 

በመፍጨት ሳይሆን ፍሬው እንዳለ ሆኖ በጥራት ደረጃ ለይቶ ማስቀመጥ ማለት ነው፡፡ የዚህ 

አሠራር ዋናው ጥቅም ምርቱ ጥራቱን ጠብቆ ለተጠቃሚው እንዲደርስ ማድረግና በጉዞ ወቅት 

ጉዳት እንዳይደርስ ጥንቃቄ ለማድረግ ነው፡፡ በተለይ ለማሸግ የሚመረጡ ዕቃዎች በምንም 

ዓይነት የፍራፍሬ መዓዛና ጣዕም ላይ ተፅዕኖ የሚያስከትሉ መሆን የለባቸውም፡፡ 

9.3 ምርት ማጓጓዝ 
በጉዞው ወቅት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ የመጫኛ ዕቃው በቂ ቀዝቃዛ አየር ማመላለስ 

እንዲችል የአየር መቅዘፊያ/ventilator/ በተገቢው ቦታ በዕቃው ላይ ተገጥሞ ምርቱ ከተጫነበት 

ጊዜ ጀምሮ ጉዞው እስኪያበቃ ድረስ ማቀዝቀዝ መቻል አለበት፡፡ መጠናቸው በጣም አነስተኛ 

የሆኑ ቀዳዳዎች በዕቃው በተለያዩ ጐኖች ላይ ሊኖሩት ይገባል፡፡  

ምርቱ ሲጫን የመያዣው ሳጥን እስከ አፋ ድረስ መሙላት የለበትም፡፡ ቢያንስ የሳጥኑ አንድ 

አራተኛው ክፍል ክፍት መሆን አለበት፡፡ በተጨማሪም ሳጥኖች በይዘት እኩል ሆኖ ሲደራረቡ 

የአንዱ ጠርዝ ከሌላው ጋር እኩል መግጠም አለበት፡፡ 
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9.4 ግብይት 
ወዲያዉ ተለቀመ ትኩስ የፍራፍሬ ምርት በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ጥሩ ገበያ እንዲኖረው 

የጥራት ደረጃውን የጠበቀ መሆን አለበት፡፡ ምርቱ ለገበያ ሲዘጋጅ የሚከተሉት መስፈርቶችን 

ያሟላ ቢሆን ይመረጣል 

 ምርቱን በመጠን፣ በይዘት፣ በቅርፅና በብስለት ደረጃ መለየት፣ 

 የጥራት ደረጃ ማውጣት፣ ከፍተኛ፣ መካከለኛና ዝቅተኛ በማለት መለየት፣ 

 ምርቱ ለዓይን ማራኩ እንዲሆን በቀለም መለየትና ለዚሁ ተብሎ በተዘጋጀው ቅባት 

/Wax/ መጥረግ፣ 

 ተመሳሳይ ይዘት ያላቸውን ፍሬዎች በአንድ ላይ ማስቀመጥ፣ 

 ፍሬው የሚቀመጥበት ቦታ በተቻለ መጠን በቂ የሆነ ደረቅና ቀዝቃዛ አየር 

የሚመላለስበት መሆን አለበት፣ 

 ፍሬውን የሚያጠቃ በሽታና ተባይ እንዳይከሰት ሁልጊዜ አካባቢው ንፁህ መሆን 

አለበት፣ የተበላሸ ፍሬ ከተገኘም በአስቸኳይ መወገድ አለበት፣ 

 የግብይት ቦታ ንፅህናው በጣም መጠበቅ አለበት፣ 

በዚህ ዓይነት ለገበያ የተዘጋጀ ፍሬ የተጠቃሚውን ፍላጐት በእጅጉ የሚያረካ ሲሆን ለአምፐቹም 

ጥሩ ገቢ ያስገኛል፡፡ 

9.5 የፍራፍሬ ምርትን በማቀዝቀዣ ዘዴ በመጠቀም ማቆየት 
 

የፍራፍሬ ምርት ሳይበላሽ የሚቆይበትን የጊዜ ርዝመት የሚወስነው በአካሉ ውስጥ የሚካሄደው 

ውስጣዊ እንቅስቃሴ/ሬስኘሬሽን/መሆኑ መታወቅ አለበት፡፡ የሬስፓሬሽን ፍጥነት በጨመረ ቁጥር 

የምርቱ የመቆየት ጊዜ እያጠረ ይሄዳል፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ የሬስኘሬሽን ፍጥነት የሚጨምረው 

የአካባቢው ሙቀት ከፍ እያለ በሄደ ቁጥር መሆኑ ይታወቃል፡፡ ምንም እንኳ ማቀዝቀዣ 

የፍራፍሬ ጥራትን ደረጃ የማያሻሽል ቢሆንም በአጠቃላይ የብስለት ወይም የእድገት ደረጃውን 

ባለበት ሁኔታ የሚያቆይና አንዳንድ በሽታዎች እንዳይራቡ የሚከላከል የዘመናዊ ቴክኖሎጅ 

ውጤት መሆኑ ግልጽ ነው፡፡ የማቀዝቀዣውን ክፍል የአየር እርጥበት /ሬለቲቨ ሀሚዲቲ/ 

መቆጣጠር ከዚህ ቴክኖሎጂ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ከፍተኛ ትኩረት የሚሠጠው ነው፡፡ 
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10 ዋና ዋና የፍራፍሬ ሰብሎች አመራረት ዘድዎች 
 

10.1 ማንጎ /Mangifera indica/ አመራረት ዘዴ 
 

የማንጎ ጥቅም 
 

የማንጎ መገኛ ደቡብ ምሥራቅ እስያ ሲሆን 4000 ዓመታት በፊት ጀምሮ በህንድ አገር በምርት 
ላይ እንደነበር መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ማንጎ በአሁኑ ጊዜ በሞቃት አካባቢ የዓለም ሀገሮች ሁሉ 
በስፋት የሚመረት የፍራፍሬ ተክል ነው፡፡ የማንጎ ፍሬዎች ሲበስሉ በትኩስነት ወይም በፋብሪካ 
የተቀነባበሩ የተለያዩ ምርት ውጤቶች ይሰራባቸዋል፡፡ ያልበሰሉ የማንጎ ፍሬዎች ደግሞ በቤት 
ውስጥ በተለያየ መልኩ ጥቅም ላይ ይውላሉ፡፡ የማንጎ ፍሬ 80% ውሃ፣ 16% ስኳር፣ 1% 
ፕሮቲን፣ ሲይዝ ዘሩ ደግሞ 70% ካርቦ ኃይድሬት፣ 10% ስብ፣ 6% ፕሮቲን ይይዛል፡፡ የማንጎ 
ፍሬ በቫይታሚን “ኤ” የበለፀገ ሲሆን የቫይታሚን “ቢ” እና “ሲ” ይዘቱም ከፍተኛ ነው፡፡ ማንጎ 
በዋነኛነት የሚመረተው በጭማቂ መልክ ወይም በሰላጣ መልክ ለምግብ አገልግሎት ጥቅም 
ለማዋል ሲሆን የተለያዩ የማንጎ ክፍሎች ለተለያዩ አገልግሎቶች ለመኖነት፣ ለመድኃኒትነት 
የተለያዩ በሽታዎችን ለመፈወስ ወይም ለመከላከል እና ለሌሎች አገልግሎቶችም ጥቅም ላይ 
ይውላሉ፡፡  
 
ማንጎ ለጤንነት የሚሰጠው ጥቅም 

 በማንጎ ውስጡ ያለው ቫይታሚን ሲ በሰብል ምርቶች፤ ከጥራጥሬዎችና ከቅባት እህሎች 
ውስጥ የሚገኘውን አይረን (ብረት) ሰውነታችን  በቀላሉ እንዲጠቀምበት በማድረግ 
ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል 

 ማንጎ  በውስጡ  ቫይታሚን ሲ ፔክቲንና ዳያተሪ ፋይበር  ያለው በመሆኑ  
ኮሌስትሮልን  ለመቆጣጠር ይረዳል 

 በማንጎ ውስጥ የሚገኘው ካልሲየም አጥንት ጠንካራ እንዲሆን ይረዳል 
 በማንጎ ውስጥ የሚገኘው ቫይታሚን ኤ ጤናማ የዘር ፍሬን ማፍራት እንዲቻል የሚረዳ 

እንደሆነና ጤናማ ህጻናትን ለመውለድ እንደሚረዳ ጥናቶች ይገልጻሉ 
 በማንጎ ውስጡ ያለው ኢንዛይም የፕሮቲንን ቅንባሮ መሰባበር የሚችል አቅም ያለው 

በመሆኑ የምግብ መፈጨትን ያሻሽላል፤ በውስጡ ከፍተኛ ጭረት ያለው በመሆኑ 
በድርቀት እንዳንቸገር ይረዳል 

 ለጉበት በሽታ፤ለወር አበባ መዛባት፤ለደም ግፊት፤ለድድ    መድማት፤ለሳል፤ለኩላሊት 
ጠጠር የመጋለጥ እድልን ይቀንሳል 

 በቀን ውስጥ ሊወሰድ የሚገባውን የቫይታሚን ሲ መጠን ለማግኘት 1ኩባያ 165ግራ 
ማንጎ መጠቀም በቂ ነው 1ኩባያ ማንጎ 25ፐርሰንት ቫይታሚን ሲ ይይዛል 

 

ማንጎን በስፋት የሚያመርቱ አገሮች ህንድ፣ ፓኪስታን፣ ፍሊፒንስና ኢንዶኔዥያ ሲሆኑ 
አሜሪካ፣ እስራኤልና ደቡብ አፍሪካ ደግሞ ከፍተኛ ጥራት ያለው ማንጎ ያመርታሉ፡፡ ለኢትዮጵያ 
ግብርና ማንጎ በአንፃራዊ አነጋገር አዲስ መጤ የፍራፍሬ ሰብል ነው፡፡ በመሆኑም እስካሁን 
ባለው መረጃ ዴዴሳ፣ ጋምቤላ፣ አሶሳ፣ ምሥራቅ ሐረርጌ፣ አርባምንጭና ሸዋሮቢት ማንጎን 
በስፋት በማምረት ቢታወቁም በዘመናዊ መልክ ጥራት ያለው ምርት በማምረት የሚታወቀው 
ግን የላይኛው አዋሽ ነው፡፡ 
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ማንጎ ለምግብነት በተለያየ መልኩ ጥቅም ላይ ሲውል የበሰለው ፍሬ በጥሬነቱ በመመገብ፣ 
በጭማቂ መልክ፣ የታሸጉ ምግቦችን ለማዘጋጀት፣ የሆድ ድርቀትን በማስወገድና የምግብ 
መፈጨትን በማገዝ ከሚሰጣቸው ጠቀሜታዎች ባሻገር፡- 
 

 የማንጎ ቅጠል ለምግብነት የሚውልባቸው ሀገሮች እንደፊሊፒንስ የመሳሰሉት ሲኖሩ 
የቅጠሉ አመድ በእሳት ለተጎዳ ሰው የቆሰለውን አካል በመፈወስ፣ 

 ከደረቀ የማንጎ አበባ ለቆዳ ማለስለሻ የሚያገለግል ታኒን የተባለ ቅመም ማግኘት 
የሚቻል ሲሆን ለተቅማጥ በሽታ በፈዋሽ መድኃኒት እንደሚያገለግል፣ 

 ከግንዱ ደግሞ የተለያየ አገልግሎት የሚሰጡ ቁሳቁሶችን /ሳጥን፣ የብሩሽ እጀታ፣ 
ጀልባ፣ ወ.ዘ.ተ/ ማዘጋጀት እንደሚቻል፣ 

 ከዘሩ በሚገኝ ቅባትም የአትክልት ቅቤ ማዘጋጀት እንደሚቻል፣ 
 ዘሩ የምግብ እጥረት ሲጋጥም ለሰው ምግብነትም ሆነ ለእንስሳት መኖነት 

እንደሚያገለግል /አዘውትሮ እንስሳትን መመገብ ለሞት ሊዳርግ እንደሚችል/፣መረጃዎች 
የጠቁማሉ፡፡ 

 የማንጎ እንጨትም ለተለያዩ አገልግሎቶች ይዉላል፡፡ 
 

 ለማንጎ ተክል ተስማሚ ስነምህዳር 
 

ከፍታ፡ የማንጎ ተክል ከባህር ወለል በላይ ከ1200-1600 ሜ ከፍታ ባላቸው አካባቢዎች ሊመረት 
እንደሚችል መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ በመሆኑም በላይኛው አዋሽ ሸለቆ አካባቢ ከ1000-1500 ሜ 
ከፍታ ባላቸው አካባቢዎች የአየሩ ሁኔታ ይበልጥ ተስማሚ በመሆኑ በስፋት በመመረት ላይ 
ይገኛል፡፡ ሆኖም ከባህር ወለል በላይ ከፍታ ከ600 ሜ በታች ያላቸው አካባቢዎች ይበልጥ 
ለማንጎ ተስማሚዎች ሲሆን በአብዛኛው ከ1000 ሜ ከፍታ በታች ቢመረት ተመራጭ ነው፡፡ 
በመካለኛውና በሰሜኑ የሀገራችን አካባቢዎች ከጥርና እስከ መጋቢት፣ በደቡብ ኢትዮጵያ 
አካባቢዎች ደግሞ ከሐምሌ እስከ መስከረም የማንጎ የአበባ ወቅቶች ሲሆኑ በዓመት ሁለት ጊዜ 
በማምረት ምርቱን በስፋት ወደገበያ ማቅረብ እንደሚቻል ይታመናል፡፡ የመስኖ እርሻ 
በተለመደባቸው እንደአዋሽ ሸለቆ አካባቢዎች በዓመት ሁለት ጊዜ ምርት ማምረት እንደሚቻልም 
የመስክ ልምዶች ያስረዳሉ፡፡  
 

የሙቀት መጠን፡ ማንጎ በሞቃታማው የሐሩሩ ክፍል ከ1000 ሜትር ከባህር ወለል ከፍታ በታች 
ባላቸው አካባቢዎች የሚመረት ቢሆንም ይበልጥ ዝቅተኛ አካባቢዎች ግን ተስማሚዎች ናቸው፡፡ 
በተለይ በሚያብበትና ፍሬው በሚደርስበት ወቅቶች 33 ዲ.ሴ የሙቀት መጠን ይበልጥ ተስማሚ 
ሲሆን ለተክሉ እድገት ግን ከ25-27 ዲ.ሴ ያለው የአየር ሙቀት ይበልጥ ተመራጭ ነው፡፡ ከ35 
ዲ.ሴ በላይ እና ከ15 ዲ.ሴ በታች ያለው የአየር ሙቀት በተለይ ለወንዴ ዘር እድገትና ጥቅ ዘር 
ለመፍጠር አቅሙ እየቀነሰ እንዲሄድና የአበባ መምከንን ሊያስትል (Flower abortion) ይችላል፡፡ 
ማንጎ የውርጭ ጥቃትን ፈጽሞ የመቋቋም አቅም የለውም፡፡ የማንጎ ተክል በእድገት ዘመኑ 
ሁሉም የተክል ክፍል በቂ የፀሐይ ብርሃን ማግኘት ያስፈልገዋል፡፡ 
 

የዝናብ መጠን፡ ማንጎ ረጅም ጥልቀት ሥር ስላለውና ውሃና የአፈር ንጥረ ነገሮችን ጥልቀት 
ካለው አፈር ክፍል በመውሰድ መጠቀም ስለሚችል ድርቅን የሚቋቋም ተክል ነው፡፡ ድርቅን 
እንዲቋቋም ከሚያስችልው ባህሪው አንዱ ቅጠሉ ዓመቱን በሙሉ አረንጓዴ በመሆን የውስጥ 
የእርጥበት ልዩነቱን በማስተካከል ቅጠሉ ይዘቱን እንደተጠበቀ እንዲቆይ ስለሚያስችለው ጭምር 
ነው፡፡  
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ተክሉ የውሃ መጥለቅለቅን ለአጭር ጊዜ ካልሆነ በስተቀር አይቋቋምም፡፡ ማንጎ በእድገቱ ወቅት 
የተሟላ ውሃ ከሚያገኝ ይልቅ በተለይ በአበባና ፍሬ በሚይዝበት ወቅት መጠኑ አነስተኛ ግን 
ሥርጭቱ የተስተካከለ ውሃ ቢያገኝ አስተማማኝ ምርት ለማግኘት ጠቃሚ ነው፡፡ ለማንጎ ተክል 
በእድገቱ ከ900-1100 ሚ.ሜ ዝናብ የሚፈልግ ሲሆን ከ300-600 ሚ.ሜ በሚያገኙ አካባቢዎችም 
የውሃ እጥረትን በመቋቋም ሊመረት ይችላል፡፡ በአበባ ወቅት የሚከሰት ዝናብ ከፍተኛ ደረጃ 
የአበባና የታዳጊ ፍሬዎች መርገፍን ሲያስከትል አንትራክኖስ የተባለው በሽታ እንዲስፋፋና ጥቃት 
እንዲያደርስ ያበረታታል፡፡ 
 

የአፈር ዓይነት፡ ማንጎ ረጅም ሥር ስላለው ጥልቀት ያለው ውሃ የማይቋጥር ግን የተሻለ ውሃ 
የመያዝ አቅም ያለው ለምና በብስባሽ የዳበረ ጥልቀት ያለው፣ በአነስተኛ ደረጃ የሚፈለጉ የአፈር 
አልሚ ንጥረ ነገሮች ይዘት ጥሩ የሆነ አፈር ይፈልጋል፡፡ የመሬቱ አቀማመጥ ሜዳማ ሆኖ 
በተወሰነ ደረጃ መጠነኛ ተዳፋት ያለው ተመራጭ ነው፡፡ አንዳንድ ጊዜ በተራራማ አካባቢዎች 
ላይም ሲመረት ይስተዋላል፡፡ ሆኖም በተራራማና ከፍተኛ ተዳፋት ባለባቸው አካባቢዎች 
ከቦታዎቹ አቀማመጥ ተከታታይ የእርሻ ሥራ ተግባራትን ማከናወን አስቸጋሪ ያደርጉታል፡፡ 
ተስማሚው የአፈር ጣዕም ከ5.5-7 ፒ.ኤች ያለው ሲሆን እስከ ሁለት ሜትር ጥልቀት ያለው 
አፈር ቢሆን ተፈላጊ ነው፡፡ በአንድ ሜትር የአፈር ጥልቀት ውስጥ የሥር እድገትን የሚገታ 
ጠንካራ የአፈር ክፍል ካለ ለማንጎ ተክል ሥር እድገት ከፍተኛ መሰናክል ስለሚሆን ጥልቀት 
ያለው እርሻ በማካሄድ ማስወገድ ያስፈልጋል፡፡ ማንጎ የአፈር ጨዋማነትን አይቋቋምም፡፡ 
 

ማንጎ በከፊል ሀሩርና በሀሩር ዓየር ንብረት ከፍተኛ ውሃ-እዝለት (humidity) በሌለባቸው 
ሥፍራዎች በጥሩ ሁኔታ ይበቅላል፡፡ ዝናብና ውርጭ በማበቢያው ወቅት አይፈልግም፡፡ ከፍተኛ 
ውሃ-እዝለትና ዝናብ የፈንገስ በሽታዎችን ስለሚያባብሱ ዝቅተኛ ውሃ-እዝለትና ድርቅ ንፋስ 
የውሃ ትነትን ስለሚጨምሩ ሁለቱም ሁኔታዎች ሊወገዱ ይገባል፡፡ ከፍተኛ ንፋስ ባለባቸው 
ሥፍራዎች የንፋስ መከላከያ ሊኖራቸው ይገባል፡፡ ደማቅ ብርሃናማ ቀንና አንፃራዊ ዝቅተኛ 
የውሃ-ዕዝለት በማበቢያ ወቅት አስፈላጊዎች ናቸው፡፡ የዝናቡ መጠንና ድግግሞሽ አስተማማኝ 
በሆነባቸው ሥፍራዎች ማንጎ ያለችግር ሲመረት ይህ በማይሟላባቸው ሥፍራዎች ደግሞ 
በመስኖ ውኃ በመታገዝ ለማምረት ይቻላል፡፡ ለሦስት ወራት ያህል የድርቅ ሁኔታ መኖር 
ማንጎን ለማምረት ግድ ይላል፡፡ ማንጎ በአብዛኛው  የአፈር ዓይነት ላይ ይበቅላል፡፡ የአፈሩ 
ጥልቀትና የማጠንፈፍ ችሎታው ወሳኝ ነው፡፡ የአፈሩ ኮምጣጣነት 5.5-7.5 ቢሆንና መካከለኛ 
የውኃ መቋጠር ችሎታ ቢኖረው ይመረጣል፡፡  
 
ዝርያዎች 
 

በሀገራችን የማንጎ ዝርያዎች በአብዛኛው በተፈጥሮ የተዳቀሉና በተክሉ አካል የሚባዙ ናቸው፡፡ 
የተሻለ የማንጎ ዝርያ ለማግኘት ይረዳ ዘንድ የተክሉ ቁመት አጭር፣ የፍሬው መጠን መካከለኛ 
ግን ጥራት ያለው፣ ከፍተኛ ምርት በየዓመቱ የሚሰጥ፣ በሽታንና ነፍሳት ተባዮችን መቋቋም 
የሚችል መሆን ይኖርበታል፡፡ ከውጭና ከአገር ውስጥ የተገኙና ጥራት ያላቸው ምርት የሚሰጡ 
ዝርያዎች ተፈላጊነት እየጨመረ መጥቷል፡፡ አብዛኛዎቹ የማንጎ ዛፎች በሩካቤያዊ መራቦ 
የተገኙና በራሳቸው ሥርዓተ ሥር ያሉ ናቸው፡፡  
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የተሻሻሉ አመራረት ዘዴዎች 
 
አብዛኛዎቹ የማንጎ ዝርያዎች አንድ ዘር በቀል (monoembryonic) ናቸው፡፡ እነዚህ ዝርያዎች 
በኢ-ሩካቤ መራቦ ካልሆነ በስተቀር እናት ተክልን ሊመስሉ አይችሉም፡፡ ሌላው ዓይነት ደግሞ 
ሁለት ወይም ከሁለት በላይ ዘር በቀል (polyembryonic) ከአንድ የሚሰጠው ነው፡፡ ከእነዚህ 
ውስጥ አንዱ ብቻ ፍሬ ብረት /ውህድ ህዋስ/ (zygotic) ሲሆን ሌሎቹ ከእናት የተገኙ 
በመሆናቸው በሁሉም ነገር እናታቸውን የሚመስሉ ናቸው፡፡ ስለሆነም ተመሳሳይ መሠረተ ግንድ 
ለማግኘት ግን ጠቀሜታ አላቸው፡፡ አብዛኛዎቹ በኢትዮጵያ የሚገኙ የማንጎ ዛፎች በሩካቤ መራቦ 
የተገኙና በራሳቸው ሥርዓተ ሥር ያሉ ሲሆኑ እንደዚህ ዓይነት ዛፎች ግዙፍ፣ አንዳንዶቹ 
በሽታዎችን የሚችሉና ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ ናቸው፡፡ ሆኖም ግን ፍሬዎች በመጠን፣ 
በቅርጽና በጣዕም ተመሳሳይነት ባህሪያት የላቸውም፡፡ ፍሬ ለመስጠት ረጅም ጊዜ 
ከመውሰዳቸውም በላይ ቁመታቸው ፍሬን በአግባቡ ለመልቀም አያስችልም፡፡ ጥራት ያለው 
ምርት እንዲገኝ ከተፈለገ ከተመረጡ ዛፎች የተገኙ ፍሬ ሰጭ አካሎችን በመሠረተ ግንድ ላይ 
በመክተብ ማባዛትና የዘር ምንጫቸው የሚታወቁ የተከተቡ ችግኞችን ለአምራቹ ማሰራጨት 
ያስፈልጋል፡፡  
 

ጥሩ መሠረተ ግንድ የተስተካከለ ዕድገት ያለው፣ አፈር ውስጥ ያለ በሽታንና ሌሎች 
ተጽእኖዎችን መቋቋም የሚችል፣ በፍሬ ሰጪ አካል ላይ በጎ ተጽዕኖ ያለው መሆን ይኖርበታል፡፡ 
ፍሬ ሰጭ አካል ደግሞ ከፍተኛ ጥራት ያለውና ከፍተኛ ምርት የሚሰጥ መሆን አለበት፡፡ በተጋቦ 
(Graft) ፍሬ ሰጪ አካልና መሠረተ ግንድ አንድ ዛፍ ሆነው ከሁለቱ ክፍሎች ያላቸውን በጎ ጎን 
በመጠቀም ዛፉ የአፈር ውስጥ ችግሮችን በመቋቋም ከፍተኛ ጥራት ያለው ምርት ይሰጣል፡፡  
 
የማንጎ ዘር አዘገጃጀት 
ማንጎ የማጎንቆል (Germination) ችግር አለበት፡፡ ይህንን ለማሻሻል በሀገር ውስጥ በተደረገ 
ጥናት ለዘር የሚሆነውን ፍሬ ከበሰለ በኋላ መልቀም፣ ዘሩን ከፍሬው እንደተለቀመ መለየት፣ 
ዘሩን አጥቦ በጥላ ሥር ማድረቅ፣ ከመተከሉ በፊት ዘሩ ላይ ያለውን የዘር ሽፋን በጥንቃቄ 
ማንሳትና የዘሩን ጎባጣ ክፍል ወደ ላይ በማድረግ ሳይዘገዩ መትከል የብቅለት ደረጃውን ለማሻሻል 
ጠቀሜታው የጎላ እንደሆነ ተረጋግጧል፡፡  
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የተዘጋጀው ዘር በመደብ ላይ 30 ሣ.ሜ በተራራቁ መስመሮች 15 ሣ.ሜ በተክሎች መካከል 
እንዲሁም ጥልቀቱ 5 ሣ.ሜ መሆን ይኖርበታል፡፡ ዘሩ በኘላስቲክ ከረጢት ሊተከል ይችላል፡፡ 
ማጎንቆሉ አንድ ወር ሊወስድበት ይችላል፡፡ የችግኙ ቁመት 10 ሣ.ሜ ሲሆን ከመደብ ወደ 
መክተቢያ ሥፍራ ይዘዋወራል፡፡ በማዘዋወር ወቅት በጥንቃቄ ችግኞቹ ይነቀላሉ፡፡ የተክሉ ዕድገት 
ቀጣይነት እንዲኖረው አስፈላጊው እንክብካቤ ሁሉ (ውሃ ማጠጣት፣ ማዳበሪያ ማድረግ፣ በሸታ፣ 
ተባይና አረምን መቆጣጠር) ሊደረግለት ይገባል፡፡ የሚፈለገው የተከላ መጠን አነስተኛ ከሆነና 
ተክሉ ወደ ሩቅ ሥፍራ የሚጓጓዝ ከሆነ በኘላስቲክ ከረጢት መጠቀሙ ይመረጣል፡፡ የመሠረተ 
ግንድ ችግኞቹ በ6 ወር አካባቢ ለከተባ (ለተጋቦ) ይደርሳሉ፡፡ ማጋባት/ግራፈቲንግ የተባለው የኢ-
ሩካቤ ማባዣ ዘዴ አንዱ ሲሆን ለማንጎ ተስማሚ ነው፡፡  
 

ስለሆነም በአሁኑ ወቅት በግብርና ሚኒስቴር ከልማት አጋሮች ጋር በቅንጅት የተከተቡ የማንጎ 
ችግኝ ማባዣና ማሰራጫ ጣቢያዎች ወካይነት ባላቸው አካባቢዎች እየተቋቋሙ ስለሆነ የዘር 
ምንጫቸው የታወቁና የተከተቡ የተሻሻሉ ዝርያዎችን ችግኞች ከእነዚህ ማባዣ ጣቢያዎች 
በማግኘት ለአምራቹ ማሰራጨት እጅግ አስፈላጊ ይሆናል፡፡ 
 

 

የማሣ ዝግጅት 
 

የማንጎ ማሳ በበሬ ወይም በትራክተር ማረስ፣ መከስከስና መለስለስ ይኖርበታል፡፡ በአፈሩ 
የውስጠኛው ክፍል ጠንካራ የሥር እድገትን የሚገታ (hardpan) መኖሩ ከተረጋገጠ ጠለቅ 
አድርጎ በማረስ ችግሩን ማስወገድ ያስችላል፡፡ የሚመረጠው ማሣ መጠነኛ ተዳፋት ያለው ሆኖ 
ትርፍ ውሃን ማጠንፈፍ የሚያስችል ከሆነ ለመስኖ አመችነት አለው፡፡ 
ተከላ 
 

በመስመሮችና በተክሎች መካከል ያለው ርቀት በዝርያው፣ የምንከተለው የእርሻ ዘዴና የአፈሩ 
ለምነት ይለያያል፡፡ ከእውነተኛው ዘር የተገኘው ዛፍ በተጋቦ ከተገኘው ዛፍ ይልቅ ሰፋ ያለ 
ሥፍራ ይፈልጋል፡፡ ለማንጎ ተክል ከ 8-10 ሜ በተክሎችና በመስመሮች መካከል መጠቀም 
ይመከራል (8 x 8 ወይም 9 x 9 ወይም 10 x 10)፡፡ ተክሉ የሚተከልበት ሥፍራ ምልክት 
ተደርጎ ከ90-100 ሣ.ሜ ለሸክላማና ጠጣር ለሆነ መሬት፣ ለቀላል አፈር ደግሞ ከ40-50 ሣ.ሜ 
ጥልቀትና ስፋት ያለው ጉድጓድ ከአንድ ወር በፊት ይቆፈራል፡፡ ከላይ የሚገኘውን አፈር በአንድ 
በኩል ከሥር የሚወጣውን ደግሞ በሌላ በኩል ይደረጋል፡፡ ከላይ የነበረው አፈር ከፍግ፣ ከብስባሽ 
ወይም ከማዳበሪያ ጋር በመደባለቅ በቅድሚያ ወደ ጉድጓዱ ይመለሳል፡፡ ከውስጥ የነበረው ደግሞ 
ከላይ ይጨመራል፡፡ መስኖ ካለ የማንጎ ተከላ በማንኛውም ጊዜ ማካሄድ ሲቻል በዝናብ የሚለማ 
ከሆነ ደግሞ ዝናብ እንደጀመረ ቢከናወን ተመራጭ ነው፡፡ በተከላ ወቅት ሥሮቹ እንዳይጎዱ 
የፍሬ ሰጪና የመሠረተ ግንድ መገናኛ ከአፈሩ በላይ እንዲውል በማድረግ በጥንቃቄ ይተከላል፡፡ 
ፈጣን ዕድገት እንዲኖረው ፍግ በበቂ ሁኔታ መጠቀም ይመከራል፡፡ የመትከያ ወቅት ቀዝቀዝ 
በሚልበት አመሻሹ ላይ ቢሆንና የመስኖ ውሃ ወዲያውኑ ከተከላ በኋላ መስጠት ያስፈልጋል፡፡ 
ታዳጊ ተክሎችን ከከፍተኛ ሙቀት፣ ብርድና ንፋስ መከላከል እጅግ አስፈላጊ ነው፡፡ 
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             ሥዕል 88. የማንጎ ተከላና የማሣ አያያዝ 
 

 የመስኖ ውሃ ፍላጎትና አጠቃቀም 
 

የዝናቡ መጠንና ሥርጭት አስተማማኝ ባልሆነበት ሥፍራ በመስኖ መጠቀም የግድ አስፈላጊ 
ነው፡፡ ፍሬ ለመስጠት ያልደረሱ ተክሎች ዕድገታቸው እንዳይቋረጥ በደረቃማ ወቅት ውሃ 
ማጠጣት ያስፈልጋል፡፡ የመስኖ ውሃ መጠንና ድግግሞሽ በማምረቻው ሥፍራ የአየር ንብረት፣ 
በተክሉ ዕድሜና የአፈሩ ውሃ የመያዝ ችሎታ ይወሰናል፡፡ በዚህ መሰረት አዲስ ለተተከሉ 
የማንጎ ተክሎች ከ20-30 ሊትር ውሃ ለአንድ ችግኝ ከ4-5 ቀናት ልዩነት መስጠት ከ2-3 ወራት 
ድረስ፣ ከዚያም ለመጀመሪያው ዓመት የውሃ መጠን ከ40-50 ሊትር ውሃ ለአንድ ችግኝ 
ሲያስፈልግ ከ7-10 ቀናት ልዩነት መስጠት፣ በሁለተኛው ዓመት ከ100-150 ሊትር ውሃ ለአንድ 
ችግኝ በ10 ቀናት ልዩነት መስጠት ሲያስፈልግ ከሶስት ዓመት በኋላ ግን ከ200-300 ሊትር 
ውሃ/በችግኝ በ15 ቀናት ልዩነት መስጠት ያስፈልጋል፡፡ የዛፉ እድሜ ሲጨምር የውሃ መጠኑ 
ይጨምራል፡፡ ለፍሬ ሰጭ ተክሎች ከ10-15 ቀናት ልዩነት ከማበብ ጀምሮ ፍሬ እስከሚነሳ ድረስ 
ያስፈልጋል፡፡  
 

ፍሬ የሚሰጡ የምንጎ ተክሎች አበባ ከማበባቸው በፊት የማረፊያ ጊዜ ያስፈልጋቸዋል፡፡ ስለሆነም 
ፍሬ ሰጪ ተክሎች ለአበባ ወቅት ሲቃረቡ (ከማበባቸው በፊት ከ2-3 ወራት ቀደም ብሎ) የመስኖ 
ውሃን በማቋረጥ ተክሉ እድገቱን እንዲገታ በማድረግ ወደፍሬ መስጠት ሂደቱ እንዲገባ 
ማስገደድና የአበባ ሂደቱን ማነሳሳት ጠቃሚ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ማበብ ከጀመረ በኋላና ፍሬ 
በሚይዝበት የእድገት ደረጃዎች ግን ውሃ መስጠት ያስፈልጋል፡፡ አራት ዓመት የሆነው ፍሬ 
ሰጪ ተክል ከ400-500 ሊትር ውሃ በዛፍ በ15 ቀናት ልዩነት መስጠቱ እጅግ በጣም ጠቃሚ 
ነው፡፡ ሆኖም ፍሬው መብሰል ሲጀምር የመስኖ ውሃን ማቋረጥና የስኳር ይዘቱ እንዲጨምር 
ማድረግ ይጠቅማል፡፡ 
 
የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም 
 

የማዳበሪያ ዓይነትና መጠን እንደ አፈሩ ለምነትና እንደተክሉ ዕድሜ ይወሰናል፡፡ በመነሻነት 
ምርት ለመስጠት ላልደረሱ ዛፎች በዓመት 73 ግራም ናይትሮጅን፣ 16 ግራም ፎስፎረስ እና 66 
ግራም ፖታሲየም ለአንድ ዛፍ በዓመት ይደረጋል፡፡ የናይትሮጂኑ ምንጭ በአብዛኛው በተፈጥሮ 
የሚገኝ ቢሆን ይመረጣል፡፡ ይህ መጠን በእጥፍ እያደገ ፍሬ ሰጭ ዛፍ 730 ግራም ናይትሮጂን፣ 
80 ግራም ፎስፎረስና 660 ግራም ፖታሲየም ይደርሳል፡፡ ከፍተኛ ምርት በሚሰጥባቸው 
ዓመታት የናይትሮጂን መጠን በከፍተኛ ደረጃ ቢጨምር ጠቀሜታ አለው፡፡ ፖታሲየም 
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ሳይጨመር የናይትሮጂን ማዳበሪያ መብዛት የፖታሲየም እጥረት በማስከተል አሉታዊ ተጽዕኖ 
ያደርሳል፡፡ ማዳበሪያ ወደ አፈር ውስጥ በመግባት ታጥቦ እንዳይባክን ፍሬ ለማይሰጡ ዛፎች 
በመከፋፈል ቢደረግ ለፍሬ ሰጪ ዛፎች ደግሞ ሲያብቡና ፍሬው ከተለቀመ በኋላ  አንድ ጊዜ 
ቢሰጥ ይመከራል፡፡ ማዳበሪያን ለመውሰድ የሚችሉ የፍሬ ሰጪ ዛፍ ሥሮች በ30 ሣ.ሜ 
ጥልቀትና ከ1.20 እስከ 2.40 ሜ ስፋት በዛፉ ዙሪያ ስለሚገኙ የማዳበሪያ አጠቃቀማችንም 
ይህንኑ ባህሪይ የተከተለ ቢሆን ጠቃሚ ነው፡፡ 
 

ደባል ሰብሎችን ማልማት (Intercropping) 
 

የማንጎ ተክሎች እንደተተከሉ በመስመሮች መካከል ያለውን ቦታ ዋና ሰብሉ ሳይጎዳ ጥቅም ላይ 
ለማዋልና የአረምን ጉዳት ለመቀነስ በአጭር ጊዜ የሚደርሱና አጫጫር ሥር ያላቸውን 
አትክልቶች ወይም በአጭር ጊዜ የሚደርሱ ፍራፍሬዎች (ፓፓያ) ማምረት ይቻላል፡፡ ተክሎችን 
ከዛፎች አርቆ መትከልና ዋናውን ሰብል በውሃና በንጥረ ነገር እንዳይሻሙ ጥንቃቄ ማድረግ 
ያስፈልጋል፡፡ ይህ ዓይነት አሰራር በተለይ አነስተኛ አርሶ አደሮች የመሬት ብክነት ሳያጋጥማቸው 
ተጨማሪ ጥቅም እንዲያገኙ ይረዳል፡፡ 
11.4.7 ገረዛና ዛፎችን ማሠልጠን 
 

ማንጎ በተፈጥሮው የተስተካከለ በመሆኑ የሚያስፈልገው ገረዛ የደረቁና የታመሙ፣ ወደውስጥ 
የሚበቅሉ፣ መሬት የሚነኩ ወይም አፈንግጠው ወደ ላይ ያደጉ ቅርንጫፎችን ለማስወገድ ነው፡፡ 
ዛፉ ከ2-3 ዓመታት በሚሆንበት ወቅት ጥሩ ቅርጽ እንዲኖረውና ቅርንጫፎቹ ሚዛናቸውን 
በመጠበቅ በንፋስም ሆነ ምርት ሲይዙ እንዳይገነጠሉና ለፍሬ ለቀማ ምቹ እንዲሆኑ ማሰልጠን 
/pruning/ አስፈላጊ ነው፡፡ 
 

ማበብ 
 

የማበብ ሂደት በአካባቢው ባለው የአየር ሁኔታ ይወሰናል፡፡ ቅዝቃዜ የማበቢያውን ጊዜ 
ሲያስረዝመው ሙቀት ደግሞ ያሳጥረዋል፡፡ ማንጎ ሁለት ዓይነት አበባዎች ማለትም ወንድና 
የሞላ ጾታ አበባው (Perfect) አሉት፡፡ እንደ ዝርያም የሞላ ጾታ አበባ ከአንድ እስከ ሰባ በመቶ 
ሊደርስ ይችላል፡፡ በማበቢያ ወቅት ያለ ቅዝቃዜ የወንዴውን አበባ የመምከን ቁጥር ያበዛል፡፡ 
 

የፍሬ መውደቅ 
 

በማንጎ ተክል ያልደረሱ ፍሬዎች መውደቅ እስከ 99% ሊደርስ ይችላል፡፡ ለዚህም ዋና ዋና 
ምክንያቶች ጥቅ ዘር (pollination) ያለማካሄድ፣ የአበባ ክፍሎች ችግር፣ የእርጥበት ችግር፣ 
የማይስማማ የዓየር ጠባይ፣ በሽታና የነፍሳት ተባዮች ጥቃት ሊሆን ይችላል፡፡ ችግሩን 
ለመከላከል መወሰድ ያለባቸው እርምጃዎች የተስተካከለ የመስኖ ውሃ፣ ወቅታዊ የበሽታና 
የነፍሳት ተባዮች ቁጥጥር ማካድ ችግሩን ሊቀንሰው ይችላል፡፡ 
 
የምርት አሰጣጥ መፈራረቅ 
 

አብዛኛዎቹ የማንጎ ዝርያዎች ከፍተኛ ምርት በሰጡ በዓመቱ አነስተኛ ምርት የመስጠት ችግር 
አለባቸው፡፡ ይህን ችግር ለመቅረፍ ብዙ ጥረት ቢደረግም ለማስወገድ ግን አልተቻለም፡፡ በየዓመቱ 
ምርት የሚሰጡ ዝርያዎችን መጠቀም የተሻለ ሆኖ ተገኝቷል፡፡ 
 
 ምርት መሰብሰብ 
 

የተከተበ ወይም በተጋቦ መልክ ዘተጋጅቶ የተተከለ የማንጎ ተክል በተተከለ ከ4-5ተኛው ዓመት 
ባለው ጊዜ ውስጥ ምርት መስጠት ይጀምራል፡፡ አልፎ አልፎ ማንጎ በተተከለ በሶስተኛው ዓመት 
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አበባና ፍሬ መያዝ የሚጀምርበት ሁኔታ ሊያጋጥም ይችላል፡፡ በሶስተኛው ዓመት ማበብና ፍሬ 
መስጠት ሲጀምር ፍሬ ሰጪ ያልሆነው የተክሉ እድገት ላይ ተጽእኖ ስለሚኖረው ተክሉ ደካማ 
አቋም እንዲኖረው ያደርጋል፡፡ ስለሆነም በዚህ ወቅት ያበቡና ፍሬ የያዙትን በመከታተል ማራገፍ 
በእጅጉ ይመከራል፡፡  
 

ማንጎ ሳይደርስ ከተለቀመ የዝርያውን ጣዕምና ሊያገኝ አይችልም፡፡ ስለሆነም በማንጎ ፍሬ ትከሻ 
ላይ መጎምራት ሲታይና አንዳንድ ፍሬዎች መሬት ላይ ረግፈው ከታዩ የፍሬውን መድረስ 
አመላካቾች ስለሆኑ ምርቱ መሰብሰብ ይኖርበታል፡፡ የማንጎ ፍሬ መድረሱ እንደተረጋገጠ ረጅም 
እንጨት ላይ ማጭድ መሳይ መቁረጫ ይታሰርና ከሥሩ የፍሬ መቀበያ ከረጢት በቀለበት ሽቦ 
ተወጥሮ ከመቁረጫው ማጭድ ሥር ይታሰራል፡፡ ፍሬው በሚቆረጥበት ጊዜ ከረጢቱ ውስጥ 
ይወድቃል፡፡ ሌላው አማራጭ በራሱ መሬት ላይ መቆም የሚችል መሰላል በመጠቀም 
መሰብበሰብ ነው፡፡ ከዚህ ሁሉ የተሻለ አማራጭ ተደርጎ የሚወሰደው ግን በማዳቀል በተጋቦ 
ተዘጋጅተው የተተከሉ ድንክዬ ዛፎችን በስፋት ለምርት በመጠቀም ዛፎቹ አጭር ቁመት 
ኖሯቸው ምርት ለመሰብሰብ አመችነት እንዲኖራቸው ማድረግ ነው፡፡ በአንድ የምርት 
መሰብሰቢያ ወቅት እስከ 10 ዙር የደረሱ የማንጎ ፍሬዎችን በመከታተል መሰብሰብ ይቻላል፡፡ 
 

     
     ሥዕል 92. ለመሰብሰብ የደረሰ ማንጎና የተሰበሰበ 
 

ያልተከተበ ዛፍ ከፍተኛ ዕድገትና ረጅም ዕድሜ ሲኖረው የምርቱ ጥራት ግን አስተማማኝ 
አይደለም፡፡ ፍሬ ለመስጠት ረጅም ጊዜ ይወስድበታል፡፡ የተከተበ ዛፍ በአንፃሩ አጭር ቁመት፣ 
ፈጥኖ ደራሽና በመጠንም ሆነ በጣዕም ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ፍሬዎች ይሰጣል፡፡ ይህ ዓይነት 
የማንጎ ዛፍ ለ10 ዓመት አካባቢ ከፍተኛ ምርት ሲሰጥ ከ40 ዓመታት በኋላ ግን የምርቱ 
መጠንና ጥራት እየቀነሰ ይሄዳል፡፡ 
 
ምርታማነት 
በአማካይ204 ዛፍ በሄ/ር(7ሜበ7ሜ) ተተከለ የማንጎ ማሳ ተገቢዉ አሰራር ከተሰራለት   በዓመት 

የምርትምነት ዉጤት እንደሚከተለዉ የሆናል፤ 
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ሠንጠረዥ 4.   
 

 
የዛፉ እድሜ 
ዓመት/ 

የሚጠበቅ ዓመታዉ ምርት 
ኪ/ግ 
በዛፍ 

 
 
ኩ/ል/በሄ/ር 

4 10 20 
5 20 40 
6 40 80 
7 80 160 
8 100 200 

 
የማንጎ ምርት ማዘጋጀት፣ ማጓጓዝና ማቆየት 
 

የማንጎ ፍሬዎች በመጠናቸው፣ በአበሳሰላቸውና በጥራታቸው ሲለያዩ በጣም የበሰሉና መጠነኛ 
ጉዳት የደረሰባቸው ለአካባቢ ገበያ እንዲቀርቡ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ለሩቅ ገበያዎች የሚሆኑትን 
ፍሬዎች በጉዞና በማቆያ ቦታ ጥራታቸውን ጠብቀው እንዲቆዩ ዓየር በሚያስገቡ የእንጨት 
ወይም የኘላስቲክ ሳጥኖች ውስጥ በማሸግ አጓጉዞ ለተፈለገው ገበያ ማቅረብ ይቻላል፡፡ ፍሬዎችን 
በብትኑ ማጓጓዝ ወይም ማቆያ ተመራጭ አይደለም፡፡ የተሻለ የሚመከረው የማንጎ ፍሬ ወዲያው 
እንደተሰበሰበ አስገዳጅ ሁኔታ ካልተፈጠረ በስተቀር ምርቱን ወዲያውኑ ለተፈለገው ጥቅም 
ማዋል ይመከራል፡፡ ያልደረሱ የማንጎ ፍሬዎች መሰብሰብ የለባቸውም፡፡ አረንጓዴ ግን የደረሰ ፍሬ 
(mature) በአንፃራዊ ሁኔታ የተሻለ የመቆየትና የመጓጓዝ ችሎታ ስላለው በዚህን ወቅት 
መሰብሰብ ይመከራል፡፡ የተሟላ የማቀዝቀዣ ሁኔታ ካለ ማንጎን ለሳምንት ማቆየት ይቻላል፡፡  
 

የማንጎ ፍሬ መብሰል መለክቶች  
 

በዛፉ ላይ የበሰለ ፍሬ ከሁሉም የተሻለ ነው፡፡ ይሁን እንጂ በዚህ ደረጃ የሚሰበሰብ የበሰለ ፍሬ 
ለአካባቢ ገበያ ወይም ለቤተሰብ ፍጆታ እንጂ ራቅ ወዳለ ገበያ ለማጓጓዝ አስቸጋሪ ሰለሚሆን 
አረንጓዴ ግን የደረሰ ፍሬን በመሰብሰብ ራቅ ወዳሉ ገበያዎች ማጓጓዝ ግድ ይላል፡፡ ማንጎ ሲበስል 
የአሲድ መጠኑ ሲቅንስ የስኳር መጠኑ ግን ይጨምራል፡፡ አረንጓዴው የቅርፊት ቀለምም 
ወደቢጫነት መልክ ሲለወጥ ጠጣርነቱም ይቀንሳል፡፡ በሞቃታማ የሐሩር ክልል የማንጎ ፍሬዎች 
በ5 ቀናት ውስጥ ይበስላሉ፡፡ 
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10.2 አቮካዶ /Persea americana/ አመራረት ዘዴ 
 

የአቮካዶ ጠቀሜታ 
አቮካዶ ወደኢትዮጵያ በቅርብ ጊዜ ከገቡት የፍራፍሬ ሰብሎች አንዱ ሲሆን በአምራቹም ሆነ 
በተጠቃሚው ህብረተሰብ ዘንድ ብዙም ታዋቂነት አልነበረውም፡፡ ይሁን እንጂ በሀገራችን በተለያዩ 
አካባቢዎች (ሻሸመኔ፣ ወንዶገነት፣ አዋሳና ጅማ) ውጤታማ ሆኖ በመገኘቱ በስፋት እየተመረተ 
ሲሆን በታላላቅ ከተሞች በተለያየ መልኩ ለምግብነት እየተለመደ የመጣና ለምግብነት ከፍተኛ 
ጠቀሜታ አለው፡፡ የዘይት ይዞቱ ከ3-30% ሲሆን በቫይታሚን "ኤ" የበለፀገና ቫይታሚን "ቢ" እና 
"ሲ"ም ሲይዝ የማዕድንና የኘሮቲን ይዘቱም አመርቂ ነው፡፡ የካሎሪክ ይዘቱ ከፍተኛ ሲሆን 
የስኳር ይዘቱ ግን አነስተኛ በመሆኑ በተለይ ለስኳር በሽተኞች ያገለግላል፡፡ አቮካዶ ልዩ የሆነ 
ጣዕም ቢኖረውም የማይፈለግ ጣዕምና ሽታ ስለሌለው በሰዎች ዘንድ የተሻለ ተቀባይነት አለው፡፡  
 

አቮካዶ በተለያዩ መንገዶች ለምግብነት ሲውል በተለይ በጭማቂ መልክ፣ ሳላድ ብቻውን ወይም 
ከተለያዩ አትክልቶች ጋር በመቀላቀል ጥቅም ላይ ይውላል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የአቮካዶ ዘይት 
ለመኳኳያ ኢንዱስትሪ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው፡፡ ተረፈ ምርቱም ለዶሮዎችና ከብቶች መኖ 
ለማዘጋጀት ያገለግላል ፡፡ ኢትዮጵያ በዓለም ደረጃ እ.ኤ.አ በ2000ዓም በአቮካዶ አምራችነታቸው 
ከተለዩት 12 ሀገራት መካከል ከመጀመሪያ 10ዎቹ አንዷ እንደሆነች ተጠቁሟል ፡፡ 
 
ለአቮካዶ ተክል ተስማሚ ስነምህዳር 
 

ከፍታ፡ በሀገራችን ከ1000-1800 ሜትር ከባህር ወለል በላይ ከፍታ ያላቸው አካባቢዎች ለአቮካዶ 
ልማት ተስማሚዎች ናቸው፡፡ የሜክሲኮ ዝርያዎች እስከ 2500 ሜትር ከባህር ወለል በላይ 
ከፍታ የሚፈልጉ ሲሆን የምዕራብ ህንድ ዝርያዎች ግን ከ800 ሜትር በታች በሚገኙ የባህር 
ወለል በላይ ከፍታ ያላቸው አካባቢዎች ይበልጥ ይስማማቸዋል፡፡ የጓቴማላ ዝርያዎች ግን 
መካከለኛ ከፍታ ያላቸውን አካባቢዎች ይፈልጋሉ፡፡ አቮካዶ ውርጭን መቋቋም ስለማይችል 
ከውርጭ መከሰቻ ጊዜ ውጭ መመረት ሲኖርበት የሜክሲኮ ዝርያዎች ግን ለአጭር ጊዜም ቢሆን 
አንፃራዊ በሆነ መልኩ ይቋቋማሉ፡፡ 
 
የሙቀት መጠን፡ የተለያዩ የአቮካዶ ዝርያዎች የተለያየ ከፍታ ባላቸው አካባቢዎች 
እንደመመረታቸው ሁሉ የሚፈልጉት የሙቀት መጠንም ይለያያል፡፡ በአማካይ ከ12.8-28.3 
ዲ.ሴ ያለው የአየር ሙቀት ተስማሚ ሲሆን የምዕራብ ህንድ ዝርያዎች በቆላማ አካባቢዎች 
የሚመረቱ ሲሆን የጓቴማላ ዝርያዎች መካከለኛ ሙቀት ባለባቸው አካባቢዎች (25-30 ዲ.ሴ) 
ይመረታሉ፡፡ ከ35-40 ዲ.ሴ ያለው የሙቀት መጠንና ዝቅተኛ ምዝን የአየር እርጥበት ሲኖር 
የተክሉ ፍሬና ቅጠል የሚጎዳ ሲሆን ምርቱንም እንዲቀንስ ያደርገዋል፡፡  
   
የዝናብ መጠን፡ የአቮካዶ ተክል በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ድርቅን ይቋቋማል፡፡ ይሁን እንጂ 
የተስተካከለ እድገትና አጥጋቢ ምርት ለመስጠት በቂ ውሃ ማግኘት ይኖርበታል፡፡ በተለይ በአበባና 
ፍሬ በመሙላት የእድገት ደረጃዎች ወቅት በቂ የአፈር እርጥበት መኖር አስተማማኝ ምርት 
ለማግኘት ወሳኝ ነው፡፡ በመሆኑም አማካይ የዝናብ መጠናቸው 1100 ሚ.ሜ በሆኑ አካባቢዎች 
ጥሩ ምርት ይሰጣል፡፡ በአካባቢው የመስኖ ውሃ አቅርቦት ካለ ለአስተማማኝ ምርት በመስኖ 
ማልማት የተሻለው አማራጭ ነው፡፡  
 
የአፈር ዓይነት፡ አቮካዶ በተለያዩ የአፈር ዓይነቶች ላይ የሚመረቱ ሲሆን ውሃ የሚቋጥር አፈር 
አይወድም፡፡ የውሃ ማቆር ችግር ባለበት አካባቢ በበሽታ /phytopthora/ ይጠቃል፡፡ ውሃ 
በሚቋጥር አፈር ላይ ለተክሉ እድገት አስፈላጊ የሆኑ የዚንክና የብረት ንጥረ ነገሮች እጥረትም 
ሊከሰት ይችላል፡፡ የአፈሩ ጣዕም ከ5-7 ፒ.ኤች ቢሆን ተመራጭ ሲሆን ጥልቅ አሸዋማ ለም 
አፈር ይበልጥ ይስማማዋል፡፡ ጨዋማነት ያለው አፈርም ለእድገቱ ተስማሚ አይደለም፡፡ ከዚህም 
በተጨማሪ ንብብር አለት በሚያጋጥበትና የአፈሩ ውሃ አዘል ጥልቀት ከላይኛው አፈር ክፍል 
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ከ90 ሣ.ሜ ጥልቀት አካባቢ የሚገኝ ከሆነ ከተወሰነ ዓመታት በኋላ የአቮካዶ ተክል/ዛፍ ሊደርቅ 
ይችላል፡፡ 
የአቮካዶ ዝርያዎች 
 

የአቮካዶ ዝርያዎች አመጣጥ ከሜክሲኮ፣ ከጓቴማላና ከምዕራብ ህንድ ሲሆን ሁሉም ዝርያዎች 
የየራሳቸው የሆነ ባህሪያት አሏቸው፡፡ የሜክሲኮና የጓቲማላ ዝርያዎች በሜክሲኮና መካከለኛው 
አሜሪካ ከፍተኛ አካባቢዎች የተገኙ ሲሆን የዌስት ኢንዲያስ በቆላማው አካባቢ የተገኘ ሆኖ 
የጓቴማላና ዲቃላ ዝርያዎችና የዌስት ኢንዲያስ ለሞቃታማው የሐሩር አካባቢዎች ይበልጥ 
ተስማሚ ናቸው፡፡ 
ሠንጠረዥ 5.   

መሠረተ ዝርያ  ባህሪያት ተስማሚ አካባቢዎች 

የሜክሲኮ ዝርያዎች እነዚህ ዝርያዎች ከሌሎች የሚለዩበት በተለይ ቅጠላቸው 

እንደእንስላል ሽታ ስላላው፣ ፍሬያቸው አነስተኛ፣ ቆዳቸው ስስና 

ለስላሳ፣ አንፀባራቂና ከፍተኛ ቅባት ያላቸው ናቸው፡፡ ፈጥኖ 

ፍሬ በመስጠጥ ይታወቃሉ፡፡ 

 ከ1000-2000 ሜ ከባህር ወለል በላይ 

ከፍታ ይስማማቸዋል፡፡ 

 ዝርያ - ፑብላና ቲያጎ፣ 

የጓቲማላ ዝርያዎች ቅጠሎቻቸው ጥሩ ሽታ የላቸውም፣ ለምግብነት በሚውለው 

የፍሬው ክፍልና በዘሩ መካከል ክፍት ቦታ አይታይም፣ 

ፍሬያቸው መካከለኛ፣ ዘራቸው ትንሽ ነው፡፡ ፈጥኖ ምርት 

ይሰጣሉ፡፡ ለመሠረተ ግንድነት ይጠቅማሉ፡፡  

 ከ1000-2000 ሜ ከባህር ወለል በላይ 

ከፍታ ይስማማቸዋል፡፡ 

 ዝርያ - ሀስ፣ ሪድ፣ ማቹርሌት፣ 

ሊነዳና ናባል 

የዌስት ኢንዲያስ 

ዝርያዎች 

ቅጠላቸው ጥሩ ሽታ የለውም፡፡ የፍሬያቸው መጠን መካከለኛ፣ 

የዘራቸው መጠን ትልቅ ሲሆን ለምግብነት በሚውለው ፍሬና 

በዘሩ መካከል ክፍት ቦታ ይታያል፡፡ ለመሠረተ ግንድነት 

ይጠቅማል፡፡  

 ከ800 ሜ በታች ከፍታ ያላቸው 

ከባህር ወለል በላይ ይስማማቸዋል፡፡ 

 ዝርያ - ኪዮይል፣ ዳንሽ፣ ሀርድና 

ሲሞንድስ፣ 
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ሠንጠረዥ 2. የአቮካዶ ዝርያዎች ባህሪያት 
ባህሪያት የአቮካዶ መሠረተ ዝርያዎች ባህሪያት 

ፉረቴ ሀስ ኢቲንጀር ናባል  ሪድ ፒተርሰን ባኮን 

የሜክሲኮና የጓቲማላ 
ዲቃላ (ሜ x ጓ) 

ጓቴማላ 
(ጓ) 

የሜክሲኮና 
የጓቲማላ ዲቃላ 

(ሜ x ጓ) 

ጓቴማላ 
(ጓ) 

የሜክሲኮና 
የጓቲማላ ዲቃላ 

(ሜ x ጓ) 

ጓቴማላ 
(ጓ) 

የሜክሲኮና 
የጓቲማላ ዲቃላ 

(ሜ x ጓ) 

የአበባ ዓይነት ቢ ኤ ቢ ቢ ኤ ኤ ቢ 

ፍሬው የሚደርስበት ወቅት መካለኛ የመድረሻ 
ወቅት 

ዘግይቶ የሚደርስ መካለኛ ወቅት ረጅም ጊዜ በጣም ዘግይ 
የሚደርስ 

መካከለኛ ረጅም 
ጊዜ 

ቀደም ብሎና 
በመካለኛ ጊዜ 

የፍሬው መጠን መካከለኛ ትንሽ-መካከለኛ መካከለኛ ትልቅ መካከለኛ-ትልቅ መካከለኛ-ትልቅ መካከለኛ-ትልቅ 

የፍሬው ክብደት (ግ) 290-380 140-340 250-350 350-720 220-510 250-510 175-420 

የፍሬው ቅርጽ ፒር ቅርጽ ኦቫል ፒር ቅርጽ ፒር ቅርጽ ወደ ክብ 

የተጠጋ 

ኦቪት ክብ ፒር ቅርጽ የእንቁላል ቅርጽ 

አማካይ የፍሬው ዲያሜትር        

ቁመት(ሣ.ሜ) 11.3 8.5 10.5 10.3 8.3 10.8 10.1 

 ጎን (ሣ.ሜ) 7.5 6.4 5.7 9.4 7.3 8.2 6.6 

የፍሬው ቀለም አረንጓዴ ቡናማ ጥቁር ቀላል አረንጓዴ ደማቅአረንጓ ዴ አረንጓዴ አረንጓዴ አረንጓዴ 

አማካይ የዘር ድርሻ (በ%) 13 22.5 18 24.9 13.7 11.1 16.2 

የምግብ ይዘቱ (ጥራቱ) እጅግ በጣም ጥሩ እጅግ በጣም ጥሩ ጥሩ እጅግ በጣም 
ጥሩ 

ጥሩ እጅግ በጣም 
ጥሩ 

ደህና- ጥሩ 

ፍሬ የመስጠት ባህሪው የማስለስ ባህሪይ 

ያሳያል 

በተከታታይ   

ምርት ይሰጣል 

የማስለስ ባህሪይ 

ያሳያል 

የማስለስ ባህሪይ  በተከታታይ 

ምርት የሚሰጥ 

በተከታታይ 

ምርት የሚሰጥ 

በተከታታይ 

ምርት የሚሰጥ 

ምርት  ዝቅተኛ-መካከለኛ ከፍተኛ ዝቅተኛ-መካከለኛ ከፍተኛ ጥሩ- ከፍተኛ ብዙ ጥሩ-መካከለኛ 

የዛፍ እድገት ትልቅና ወደጎን 

የሚሰፋ 

ትልቅና ወደጎን 

የሚሰፋ 

ቀጥ ብሎ 

የሚያድግ  

(ከፍተኛእድገት) 

ትልቅና ቀጥ 

ብሎ የሚያድግ 

መካከለኛእድገት 

ያለው ቀጥ ብሎ 

የሚያድግ 

መካከለኛ 

እድገት ያለው 

መካለኛ እድገት 

ያለው 

የተከላ ርቀት (ሜ) 8 x 10 7 x 8 7 x 18 8 x 8 7 x 7 6 x 7 7 x 8 

የዘይት መጠን (በ%) 16-25 18-23 18-22 9-16 18-20 18-20 16-18 
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አብዛኛዎቹ የአቮካዶ ዝርያዎች ከችግኝ የተገኙ ሲሆን ባህርያቸውን ይዘው እንዲቆዩ የሚያደርጋቸው በተጋቦ 
ሰለሚባዙ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት በዓለም ላይ ከታወቁት ዝርያዎች ውስጥ የሚካተቱ ሲሆን በኢትዮጵያ ውስጥ 
ስድስት ዝርያዎች ተለቀዋል፡፡ 
 

ሠንጠረዥ 3. የአቮካዶ የተጠቀሙ ዝርያዎች ባህሪያት 
ዝርያ የዝርያዎቹ ባህሪያት 

ፋየርቴ (Fuerte) 

 

ይህ የሜክሲካንና የጓቲማላ ዲቃላ የሆነው ዝርያ በካሊፎርኒያና በመለስተኛ ሀሩር አካባቢዎች በጣም የታወቀ ሲሆን በሀገራችንም 

ለምርት የተጠቆመ ዝርያ ነው፡፡ ፍሬው መካከለኛ ክብደት (290-380 ግ)፣ የማያብረቀርቅ አረንጓዴ ቀለም ቅርፊት፣ አንገቱ 

ቀጠን ሰውነቱ ወፈር ያለ (pear shaped) ቅርጽ ያለው፣ ከፍተኛ የዘይት ይዘት (ከ16-25%) የ"ቢ" ዓይነት አበባ ያለው፣ ዛፉ 

ብርድን የመቋቋም ችሎታ ያለው፣ ዛፉ ትልቅና ወደጎን የሚሰፋና ፍሬ የመስጠት ባህሪው የማሰለስ (አንድ አለፍ) ምርት ሰጪ 

ነው፡፡ 

ሀስ (Hass) 

 

ይህ ከጉዋቲማላ የተገኘ ዝርያ ፍሬው ሻካራ ቅርፊት፣ መካከለኛ ክብደት፣ ድንቡልቡልና ሲደርስ ሃምራዊ ቀለም የሚኖረው 

ሲሆን አበባው ቢ ዓይነት ቢሆንም እርስ በርሱ ሊዳቀል በመቻሉ ለብቻው ሊተከል ይችላል፡፡ 

ኢቲንገር 

(Ettinger) 
 

ዛፉ ረጅም፣ ፈጥኖ የሚደርስ አጭር የማምረቻ ወቅት ያለው ዝርያ ነው፡፡ ከላይ የተጠቀሱትና ናሻል፣ ፒንከርተንና ባኮን 

ከእሥራኤል የተገኙ ዝርያዎች በቲቢላ እርሻ ይገኛሉ፡፡ ከእነዚህም ሌላ በካሉፎርኒያ፣ በፍሎሪዳ፣ በእሥራኤልና በሌሎችም 

የአቮካዶ አምራች አገሮች በርካታ የታወቁ ዝርያዎች አሉ፡፡ ለመሠረተ ግንድነት የዌስት ኢንድያን ዓይነቶች ለሞቃት እና 

ጨዋማ አካባቢዎች ያገለግላሉ፡፡ መሠረተ ግንዶች ትኩረት ለሚሰጠው የመበስበስ በሽታን የሚቋቋሙ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ 

ለምሳሌ ያህል የዌስት ኢንድያን ዓይነቶች ለሞቃት እና ጨዋማ አካባቢዎች ተስማሚ ናቸው፡፡ 

ባኮን ይህ የሜክሲካንና የጓቲማላ ዲቃላ የሆነው ዝርያ በካሊፎርኒያና በመለስተኛ ሀሩር አካባቢዎች በጣም የታወቀ ሲሆን በሀገራችንም 

ለምርት የተጠቆመ ዝርያ ነው፡፡ ቀደም የሚልና መካከለኛ የመድረሻ ጊዜ ያለው፣ ፍሬው መካከለኛ ክብደት (175-420 ግ)፣ 

የማያብረቀርቅ አረንጓዴ ቀለም ቅርፊት፣ የእንቁላል ቅርጽ ያለው፣ ከፍተኛ የዘይት ይዘት (ከ16-18%) የ"ቢ" ዓይነት አበባ 

ያለው፣ ዛፉ ብርድን የመቋቋም ችሎታ ያለው፣ ዛፉ መካከለኛ፣ በተከታታይ ምርት የሚሰጥ ነው፡፡ 
 

 የአቮካዶ አመራረት ዘዴዎች 
 

የአቮካዶ አበባ ወንዴና ሴቴ ክፍሎች እንዳሉትና ጥቅ ዘር ማካሄድ ቢችልም በአንድ ጊዜ የወንዴና ሴቴ አበባዎች 
ዝግጁ ስለማይሆኑ ራሱን በራሱ የማጥቃት እድል አይኖረውም፡፡ ስለሆነም አበባው በሁለት የተከፈለ ነው፡፡ 
የአንደኛው ዓይነት የአቮካዶ ዝርያዎች (“ኤ”) በመጀመሪያ ዙር ጧት አበባቸው ሲከፈት የሴቴው ዘር ንቁና 
የወንዴውን የዘር ፍሬ ለመቀበል ዝግጁ ሲሆን በሚቀጥለው ቀን ከሰዓት በኋላ ደግሞ ወንዴው ንቁ የሚሆንበትና 
የዘር ፍሬ ለመልቀቅ የሚዘጋጅበት ጊዜ ነው፡፡ ሁለተኛው ዓይነት የአቮካዶ ዝርያዎች (“ቢ”) ደግሞ በመጀመሪያው 
ዙር አበባቸው ከሰዓት በኋላ ሲከፈት የሴቴው ዘር የወንዴውን የዘር ፍሬ ለመቀበል ዝግጁ ስትሆን በሚቀጥለው 
ቀን ጧት ደግሞ የወንዴው ዘር ንቁ የሚሆንበትና የዘር ፍሬ ለመልቀቅ የሚዘጋጅበት ነው፡፡  
የ"ኤ" ዓይነት የአበባ መከፈቻ ጊዜ ያላቸው ዝርያዎች የመጀመሪያው አበባ የሚከፈተው ጧት ሲሆን ሁለተኛ ጊዜ 
የሚከፈተው ግን በማግስቱ ከሰዓት በኋላ ይሆናል፡፡ በሁለቱ የአበባ መከፈቻ ጊዜያት መካከል ከ24 ሰዓት በላይ ጊዜ 
ያልፋል፡፡ በ"ቢ" ወገን ያሉ ዝርያዎች ደግሞ አበቦች በመጀመሪያው የመከፈቻ ጊዜ ከሰዓት በኋላ ተከፍተው ሲዘጉ 
በማግስቱ ጧት ለሁለተኛ ጊዜ ይከፈታሉ፡፡ በዚህ ሁኔታ ጧት የ"ኤ" ሴቴ ጽጌ ከ"ቢ" ወንዴ ዘር ሲቀበል ከሰዓት 
በኋላ ደግሞ የ"ቢ" ሴቴ ጽጌ ከ"ኤ" ወንዴ ዘር ይቀበላል፡፡ ስለሆነም ፅንሰት በ"ኤ" ዓይነት ጧት በ"ቢ" ዓይነት 
ደግሞ ከሰዓት በኋላ ብቻ ይካሄዳል፡፡ 
 

ጥሩ ምርት ለማግኘት ሁለቱን የአቮካዶ ዓይነቶች አሰባጥሮ መትከል የግድ ይላል፡፡ ንቦችና ሌሎች ነፍሳት ተባዮች 
የጥቃ ዘር (pollination) በአግባቡ እንዲከናወን ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ፡፡ ሰለሆነም የንብ ቀፎ አቮካዶ 
በሚያብብበት ወቅት ማሣ ውስጥ ማኖርና የአቮካዶን ማሣ ከብርቱካን ማሣ ማራቅ የጥቃ ዘር ሂደትን ያፋጥናል፡፡ 
የአቮካዶ አበባ በዝናብ በቀላሉ ባይጎዳም ከፍተኛ ቅዝቃዜ፣ ደረቅና ሞቃት ንፋስ በማበቢያው ወቅት በጣም 
ይጎዱታል፡፡ ኃይለኛ ንፋስ ትንንሽ ፍሬዎችም እንዲወድቁ ያደርጋል፡፡  
 
 የአቮካዶ መራባት ዘዴ 
በኢትዮጵያ የሚገኙት አብዛኞቹ የአቮካዶ ዛፎች በሩካቤ መራቦ የተገኙ (ችግኝ) በራሳቸው ሥርዓተ-ሥር ያሉ 
ናቸው፡፡ ጥራት ያላቸው ተመሳሳይ ፍሬዎች ለማግኘት በኢሩካቤ መራቦ (የተመረጡ ፍሬ ሰጭ አካል ዝርያዎች 
በመሠረተ ግንድ ላይ መክተብ) ማባዛት ያስፈልጋል፡፡ ለመሠረተ ግንድነት የሚፈለገው ፍሬው ከደረሰ በኋላ 
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ተለቅሞ ዘሩ ይዘጋጃል፡፡ በተቻለ መጠን ከበሽታ ነፃ መሆኑ ከተመዘገበ ዛፍ ቢሆን ካልተቻለ ግን ዛፉ ከማንኛውም 
በሽታ በተለይ በፋይቶፍቶራ ያልተጠቃ መሆን አለበት፡፡ የተዘጋጀው ዘር በ50 ዲ.ሴ በሞቀ ውሃ ውስጥ ለ30 
ደቂቃዎች ከቆየ በኋላ በጥላ ሥር ይደርቃል፡፡ የዘሩን ሽፋን በጥንቃቄ ማንሳትና ከዘሩ ጫፎች ላይ በትንሹ 
መቀንጠብ ዘሩ ቶሎ እንዲበቅል ይረዳል፡፡ የአቮካዶ ዘር በደረቅና በቀዝቃዛ ሥፍራ ካልተቀመጠ በስተቀር ከ2-3 
ሳምንት በኋላ የመብቀል ችሎታው ይቀንሳል፡፡  
 

የአቮካዶ ችግኝ በመደብ ላይ ወይም በኘላስቲክ ከረጢት ውስጥ ሊዘጋጅ ይችላል፡፡ ዘሩ ሰፊውን ክፍል ወደታች 
በማድረግ ይተከላል፡፡ ከመደብ ላይ ወደ መትከያው ሲዛወር በመስመር መካከል 60 ሣ.ሜ በተክሎች መካከል 
ደግሞ 30 ሣ.ሜ. አራርቆ ይተከላል፡፡ ችግኞቹም በስድስት ሳምንት ለከተባ ይደርሳሉ፡፡ ዘሩ በኘላስቲክ ከረጢት 
የሚተከል ከሆነ የከረጢቱ ስፋት 20-22 ሣ.ሜ ጥልቀቱ ደግሞ 25 ሣ.ሜ መሆን ሲገባው የከረጢቱ የታችኛው 
ሲሶ ለዓየር ዝውውርና ውሃ ለማጠንፈፍ የሚያስችሉ ቀዳዳዎች ሊኖሩት ይገባል፡፡ በፕላስቲክ ከረጢት መጠቀሙ 
ይበልጥ ይበረታታል፡፡ 
 

ሌላው ተመሳሳይ መሠረተ ግንድ ማግኛ ዘዴ ቲሹ ካልቸር የተባለውን የባዮቴክኖሎጂ ዘርፍ በመጠቀም ነው፡፡ 
መሠረተ ግንድ ከቀጥፍ ተክል (cuttings) ሊዘጋጅም ይቻላል፡፡ የቀጥፍ ተክል ሥር የማብቀል ችሎታ በዝርያ 
ይለያያል፡፡ ከወጣት ተክሎች የሚገኝ ቁራጭ ካረጀ ተክል ከሚገኘው የተሻለ ሥር ያወጣል፡፡  
 

የፍሬ ሰጭ አካል ጤናማ በመሆን ከተመዘገበ ዛፍ ቢገኝ ተመራጭ ሲሆን ይህ በማይሟላበት ጊዜ ግን ጤናማና 
ጥሩ እድገት ካለው ዛፍ በተቻለ መጠን ለከተባ የሚሆነው ቁራጭ ከመጨረሻ ቅርንጫፎች የፋፋ እንቡጥ ያለው 
ሊሆን ይገባል፡፡ በሞቃታማ የሐሩር አካባቢዎች ኢትዮጵያን ጨምሮ ከ3-4 ወራት ዕድሜ ባላቸው ችግኞች ላይ 
የከተባ ሥራው ይካሄዳል፡፡ 
 

ማሣ ዝግጅት 
 

ለአቮካዶ የሚጠቆመው የማሣ ዝግጅት ከሌሎች የፍራፍሬ ሰብሎች ጋር ተመሳሳይነት ባህሪይ ሲኖረው ለአቮካዶ 
ተከላ የተመረጠው ማሣ የዛፍ ጉቶ፣ ቁጥቋጦ፣ ትልልቅ ድንጋይና ሰንባች አረሞች ካሉ ማስወገድ ያስፈልጋል፡፡ 
እንደመሬቱ አቀማመጥ፣ የአፈሩ ዓይነትና የአረም ሁኔታ እየታየ መሬቱን በሚገባ ማረስና ማለስለስ ያስፈልጋል፡፡ 
ለአቮካዶ ተከላ በተመረጠው ማሣ ላይ ለአንድ ጊዜ በዓመታዊ ሰብሎች (በተለይ በጥራጥሬ ሰብሎች) መሸፈን 
ማሣው እንዲስተካከልና እንዲለሰልስ ከማድረጉም ባሻገር ለተከላ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል፡፡ 
 

አካባቢው ለንፋስ ጥቃት የተጋለጠ ከሆነ በተመረጠው ማሣ ዙሪያ ለንፋስ መከላከያ የሚያገለግሉ እንደሽውሽዌ፣ 
ግራቪሊያ፣ የፈረንጅ ግራር፣ ወ.ዘ.ተ መትከል ይቻላል፡፡  
ችግኙ የተዘጋጀበትን የፕላስቲክ ከረጢት አፈር፣ ቁመትና ስፋት ግምት ውስጥ በማስገባት የሚዘጋጀው ጉድጓድ 
ትልቅና ጥልቀት ያለው መሆን ይኖርበታል፡፡ በዚህ መሠረት ስፋት 50 ሣ.ሜ፣ ጥልቀቱ 50 ሣ.ሜ ሆኖ በከተባ 
ለተዘጋጁ ችግኞች በአማካይ 7 ሜ x 7 ሜ፣ በዘር ለተባዙ ችግኞች ደግሞ 9 ሜ x 9 ሜ በሆነ ርቀት ጉድጓዶቹ 
ይዘጋጃሉ፡፡ ጉድጓዱ ሲቆፈር ለሌሎች የፍራፍሬ ተክሎች እንደሚደረገው ሁሉ የላይኛውንና የታችኛውን አፈር 
ለየብቻ ማስቀመጥና ለተከላ አንድ ወር አካባቢ ሲቀር የላይኛውን አፈር ከአንድ ባልዲ ፍግ ወይም ብስባሽ ጋር 
በማደባለቅ ወደ ጉድጓዱ ውስጥ መመለስና እንዲብላላ ማድረግ ጠቃሚ ነው፡፡ 
ተከላ 
 

የኦቮካዶ ተከላ እንደአየሩ ንብረት፣ የአፈሩ ዓይነት፣ የዝርያው ባህሪያትና የአመራረት ዘዴው በተክሎች መካከል 
ያለው ርቀት ከ6-12 ሜትር ሊሆን ይችላል፡፡ በከተባ ለተዘጋጁ ችግኞች የመትከያ ርቀት ሲቀንስ በዘር ለተባዙ 
ችግኞች ግን የመትከያ ርቀቱ ይጨምራል፡፡ ተከላው እንደተካሄደ በመስመሮች መካከል ሰፊ መሬት ስለሚኖር 
በተክሉ እስከሚሸፈን ድረስ አትክልት ወይም በአጭር ጊዜ የሚደርሱ ፍራፍሬዎች (ፓፓያ) በማምረት መሬቱን 
ጥቅም ላይ ማዋል ይቻላል፡፡ ቲማቲምና ደበርጃን አቮካዶን በሚያጠቃ በሽታ ስለሚጠቁ እነዚህን ሰብሎች መጠቀም 
አይመከርም፡፡ በቀላል አፈር 25 ሣ.ሜ ስፋት እና 25 ሣ.ሜ ጥልቀት ያለው ጉድጓድ፣ ከባድ አፈር ላይ ደግሞ 
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ሰፊና ጠለቅ ያሉ ጉድጓዶች ከ5- 6 ሳምንታት ከተከላው በፊት ይዘጋጃሉ፡፡ የመሠረተ ግንድና የፍሬ ሰጭ አካል 
መገናኛ ከአፈሩ ወለል ከፍ ብሎ ችግኞቹ በጥንቃቄ ይተከላሉ፡፡ 
 

በተከላ ወቅት መሠረተ ግንዱና ፍሬ ሰጪው አካል የተገናኙበት ቦታ ወደአፈር ውስጥ እንዳይቀበር ከአፈር በላይ 
አድርጎ መተከሉን ማረጋገጥ ሲያስፈልግ የ"ኤ" ዓይነት አበባ ያላቸው የአቮካዶ ዛፎች በተወሰኑ ረድፎች (ከ2-4 
ረድፎች) ከተተከሉ በኋላ በተመሳሳይ ሁኔታ የ"ቢ" ዓይነት የአበባ ባህሪያት ያላቸው ችግኖች መትከል 
ያስፈልጋል፡፡ 
 

 
           ሥዕል  የአቮካዶ ተከላ  
የመስኖ ውሃ ፍላጎትና አጠቃቀም 
 

አመታዊ የዝናብ መጠናቸው 1000 ሚ.ሜ በሚያገኙ አካባቢዎች አቮካዶን በዝናብ ማልማት ሲቻል ከ1000 ሚ.ሜ 
በታች ዓመታዊ የዝናብ በሚያገኙ አካባቢዎች ግን በመስኖ በበጋ ወራት ማልማት ይመከራል፡፡ አቮካዶ በእድገት 
ዘመኑ ከ650-1000 ሚ.ሜ ውሃ ይፈልጋል፡፡ አቮካዶ በቂ የአፈር እርጥበት የማያገኝ ከሆነ ፍሬ የመያዝና 
የመስጠት አቅሙ ይቀንሳል፤ ፍሬው ይወድቃል፤ የፍሬው መጠንና ጥራት ይቀንሳል፤ የዛፉም እድገት ይገታል፡፡ 
በተለይ በአበባና በፍሬ መሙላት የእድገት ደረጃዎች ላይ በቂ ውሃ ማግኘት ይኖርበታል፡፡ በትነት የሚባክነውን 
የአፈር እርጥበት ለመቀነስ ጉዝጓዝ መጠቀም ጠቃሚ ሲሆን የተባይ ጥቃትን ለመከላከል ሲባል ጉዝጓዙ 
ወደግንዶቹ እንዳይጠጋ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡  
 

የአቮካዶ ሥርዓተ-ሥር ጥልቀት የሌለው በመሆኑ ከ80-90% የሚሆነው ጠቃሚ የሥር ክፍል በላይኛው 60 ሳ.ሜ 
ይገኛል፡፡ የመስኖ ውሃውም በዚህ አካባቢ ቢደረግ ጠቀሜታ አለው፡፡ ሰብሉ ለአበስባሽ በሽታ የተጋለጠ በመሆኑ 
በጎርፍ መልክ የሚሰጠው የመስኖ ውሃ አሰጣጥ ማስወገድ ይገባል፡፡ የጠብታ የመስኖ ዘዴ መነሻው ገንዘብ ከፍ 
ቢልም ውሃን በመቆጠብ፣ አረምን በመቆጣጠርና ከውሃው ጋር ፀረ- ተባይ፣ በሸታና ፀረ-አረም ኬሚካሎችን 
ለመስጠት የሚያስችል በመሆኑ ከተቻለ ይህን ዘዴ መጠቀም ይመከራል፡፡ በአነስተኛ አርሶ አደሮች ደረጃ በቦይና 
በቀለበት መስኖ ዘዴዎች መጠቀም ይቻላል፡፡ በተለይ 6 ዓመት የሞላው የተከላ ማሣ ላይ የመስኖ ውሃ 
የሚለቀቅበት የቀለበት ስፋት የዛፉን ቅርንጫፍ ስፋት ተከትሎ ከዋናው ግንድ 50 ሣ.ሜ በመራቅ አፈር 
በመቆለልና ቀለበት በመስራት በቦይ የመጣውን ውሃ ወደቀለበቱ በማስገባት ማጠጣት ይቻላል፡፡   
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የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም 
  

የአቮካዶ የናይትሮጅን ፍላጎት ከፍተኛ ሲሆን መጠኑም እንደዝርያዎች ይለያያል፡፡ ከሌሎች ፍራፍሬዎች ጋር 
ሲወዳደር የፎስፈረስ ፍጆታውም ላቅ ይላል፡፡ ትክክለኛውን የማዳበሪያ ዓይነትና መጠን ከአካባቢው የአፈርና 
የቅጠል ናሙና ትንተና ለመገመት ይቻላል፡፡ የማዳበሪያ ጥናት ለተለያዩ አካባቢዎች መሥራት ውሳኔ ላይ 
ለመድረስ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው፡፡ እንደ መነሻ 25 ግራም በመጀመሪያ ዓመት፣ 50 ግራም በሚቀጥለው 100፣ 
200፣ 300 እና 400 ግራም ናይትሮጅን በተከታታይ መጠቀም ይቻላል፡፡  
ከ7-9 ዓመት ዕድሜ ላለው ዛፍ 500 ግራም ምርቱ ከፍ በሚልበት ዓመት እስከ 800 ግራም መጠቀም 
ይመከራል፡፡ የናይትሮጅን ማዳበሪያ በሁለት ወይም በሦስት ተከፍሎ መጠቀም ሲቻል ለኮምጣጣ አፈር ካልስየም 
ናይትሬት የአሲድ ይዞታው ከ6 በላይ ለሆነ አፈር ደግሞ አሞኒየም መጠቀም ይመከራል፡፡ 
 

የፍሬ ቅርፅ ማጣትና በፍሬው ላይ የጠባሳ ምልክት መታየት በዚንክ ዕጥረት እንደሚከሰት ታውቋል፡፡ ይህ ችግር 
ሲያጋጥም ዚንክ ኦክሳይድ 150 ግራም በ100 ሊትር ውሃ በጥብጦ መርጨት ችግሩን ያቃልላል፡፡ 
 
የአቮካዶ ገረዛ  አሰፈላጊነትና ማካሄድ 
 

በጣም ረጅም የሆነ የዛፍ ምርት ለመሰብሰብ ሆነ በሽታንና ተባይን ለመቆጣጠር ኬሚካል ለመርጨት አመቺ 
አይደሉም፡፡ ስለሆነም የአቮካዶ ዛፍ ለምርት አሰባሰብ አመች ሆኖ እንዲያድግ፣ የችግኞቹ እድገት እየጨመረ ሲሄድ 
ቅርፀ ቢስ ሆነው እንዳያድጉ ቅርጽ መስጠት አስፈላጊ ነው፡፡ የአቮካዶ ችግኞች በችግኝ ጣቢያ እያሉ ጀምሮ 
አስፈላጊውን ቅርጽና ቅርንጫፍ እንዲያወጡ ገረዛ ይደረግላቸዋል፡፡ ችግኞች በዋናው የተከላ ቦታ ከተተከሉ በኋላ 
በተለይ በመጀመሪያዎቹ ዓመታት በተከታታይ እድገታቸውን እየተከተሉ ገረዛ ማካሄድ ያስፈልጋል፡፡  
 

ገረዛ በሚካሄድበት ወቅት መሰረተ ግንዱና ፍሬ ሰጪው አካል ከተገናኙበት ቦታ በታች የሚበቅሉ ቅርንጫፎች 
ሙሉ በሙሉ፣ ወደታች አድገው መሬት የሚነኩ ቅርንጫፎች፣ ወደላይ ቀጥ ብለው የሚያድጉ፣ የተጠላለፉና 
የተጠጋጉ ቅርንጫፎች፣ በተባይና በበሽታ የተጠቁ፣ ከምርት ለቀማ በኋላ የተገነጠሉና የደረቁ ቅርንጫፎች በገረዛ 
መወገድ ይኖርባቸዋል፡፡ ገረዛ የሚካሄድበት ወቅት በጥንቃቄ መመረጥ ሲኖርበት ዛፉ እረፍት ላይ በሚሆንበት 
ወቅት ወይም በአብዛኛው ምርት ከተሰበሰበ በኋላ ማካሄድ ጠቃሚ ነው፡፡ 
 
 
ሰብል ጥበቃ 
 

አረም 
 

አቮካዶ አጭር ሥርዓተ-ሥር ስላለው አረምን ለማጥፋት በማረስ፣ በመከስከስ፣ መኮትኮት ወይም ሌሎች መሰል 
መቆጣጠሪያ መንገዶች መጠቀም አይመከርም፡፡  በዛፍ ሥር ጉዝጓዝ ማድረግ አረምን ከመቆጣጠሩም በላይ ሌሎች 
ጠቀሜታዎችም ይኖሩታል፡፡ ከእነዚህም ጠቀሜታዎች መካከል የሥር አበስብስ በሽታን ለመቆጣጠር፣ የአፈር 
እርጥበት በትነት እንዳይባክን ለማድረግና ውሃን ለመቆጠብ፣ የአፈርን ሙቀት ለማስተካከል፣ ወ.ዘ.ተ የመሳሰሉት 
ተጠቃሾች ናቸው፡፡ 
 

ወቅታዊ የአረም ቁጥጥር ሥራን ማከናወን ሰንባች አረሞች የፀሐይ ብርሃንን፣ የአፈር ንጥረ ነገሮችንና የአፈር 
እርጥበትን በመሻማት በተክ ላይ አላስፈላጊ የሆነ ተጽእኖ እንዳያስከትሉ ለመከላከል ይረዳል፡፡ በየወቅቱ ማሣን 
መኮትኮት ዝናብ በሚጥልበት ወቅት ወይም በመስኖ ውሃ በሚሰጥበት ጊዜ ጥሩ የሆነ የውሃ ሥርገት እንዲኖር 
ይረዳል፡፡ በአቮካዶ ማሣ ውስጥ አረምን ለመካለከል ከሚያስችሉ አሰራሮች መካከል የእርሻ መሣሪያዎችን 
መጠቀም፣ በሰው ጉልበት በእጅ ማረም፣ ሰብልን አሰባጥሮ መዝራት፣ ማሳን በሰብል መሸፈን፣ ጉዝጓዝ መጠቀምና 
ፀረ-አረም ኬሚካችን መጠቀም የመሳሰሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ በአቮካዶ ማሣ ውስጥ በእርሻ መሣሪያዎች 
በመታገዝ የአረም ቁጥጥር ሥራ በምናከናውንበት ወቅት ሥሮቹ በአብዛኛው በላይኛው የአፈር ክፍል ውስጥ 
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ተሰራጭተው ስለሚገኙ በመሣሪያዎቹ እንዳይቆራረጡ ጥንቃቄ ያስፈልጋል፡፡ ሥሮቹ ከቆሰሉና ከተቆራረጡ በሥር 
አበስብስ በሽታ ይጠቃሉ፡፡  
 

 የአቮካዶ ምርት መሰብሰብ 
 

በሞቃታማው የሐሩር አካባቢዎች አቮካዶ በአማካይ ከ5-10 ቶን/ሄ/ር ምርት ሲሰጥ በጥሩ አሰራር ዘዴ ግን 15 
ቶን/ሄ/ር እና ከዚያም በላይ ሊሰጥ ይችላል፡፡ የፍሬ መድረሻ ጊዜው እንደአካባቢው የአየር ንብረት፣ የዝርያው 
ባህሪይና የአመራረት ዘዴ ይወሰናል፡፡  
 

አቮካዶ ከሌሎች የፍራፍሬ ዛፎች የተለየ ባህሪው ፍሬው ከዛፍ ላይ እያለ አይበስልም፡፡ ፍሬው የሚበስለው ከዛፉ 
ላይ ከተለቀመ በኋላ ነው፡፡ ሳይደርሱ የተለቀሙ ፍሬዎች ደግሞ በትክክል ካለመብሰላቸው የተነሳ ተፈላጊው 
ጣዕምና ቃና አይኖራቸውም፡፡ የአቮካዶ ፍሬዎች ከደረሱ በኋላ በዛፍ ላይ ለሳምንት ሊቆዩ ይችላሉ፡፡ የአቮካዶ ፍሬ 
በአንድ ወቅት ሁሉም ሊሰበሰብ ስለማይችል ፍሬዎቹ እንደደረሱ አስፈላጊውን ክትትል በማድረግ መሰብሰብ 
ሲኖርባቸው በገበያ ላይም በተከታታይ አቅርቦቱ እንዲኖር ይረዳል፡፡ የአቮካዶ ፍሬው ጥራትና ሳይበላሽ ለረጅም ጊዜ 
ሊቆይ የሚችለው በትክክለኛው የመሰብሰቢያ ወቅት ሲሰበሰብ ነው፡፡ የተከተበ አቮካዶ በዘር ከሚበዛው ቀድሞ 
ሲደርስ አበባ ካበበበት (ከእንቡጥ) ጀምሮ በአማካይ ከ5-15 ወራት ባለው ጊዜ ውስጥ ይደርሳል፡፡ 
 

የዘይት ይዘት የፍሬ መጠንና ቀለም አቮካዶ መድረሱን ለማወቅ የሚረዱ ምልክቶች ሲሆኑ እንደዝርያዎቹ 
ለመሰብሰብ መድረሳቸውን መለያ ምልክቶች፡- 

 ፍሬያቸው ጥቁር የሆኑ ዝርያዎች ቀለማቸው ከአረንጓዴ ወደጥቁር ሲለወጥ፣ 
 የአረንጓዴ ፍሬ ቆዳው ወደቢጫነት ሲቀየርና አንፀባራቂነቱ ሲቀንስ፣ 
 ፍሬውን የያዘው አረንጓዴ ቅርንጫፍ ወደቢጫነት መልክ ሲቀየር፣ 
 ፍሬ በወፍራሙ ጫፍ ሲታይ ቆዳው ሲጠነክር፣ የመፍረክረክ ሁኔታ ሲያሳይ፣ 
 የዘሩ ሽፋን ጠቆር ያለ ቡናማ ምልክት ሲኖረው፣ 
 ፍሬው በውሃ ላይ ሲደረግ የደረሰው ፍሬ ሲንሳፈፍ ያልደረሰው ሲሰምጥ፣ 
 ፍሬዎቹን ለቅሞ በ27 ዲ.ሴ ለአንድ ሳምንት በማስቀመጥ ፍሬዎቹ ሳይጨማደዱ ከቆዩ   የደረሱ 

መሆኑን እንደሚያመላክት፣ 
 የዘይት መጠናቸው በላቦራቶሪ ሲፈተሽ 8% ከሆነ መድረሱን እንደሚያመላክት፣ 

 

በረጅም አጠና ላይ በገመድ በማሰር ፍሬውን የሚቆርጥ ቢላዋና ፍሬውን የሚቀበል መረብ ወይም ከረጢት 
መጠቀም ይመከራል፡፡  
 

አቮካዶ ከዛፉ ላይ ከተለቀመ በኋላ ፍሬዎቹን በሚገባ ማጽዳት ያስፈልጋል፡፡ ከዚያም ፍሬዎቹን በመጠንና በጥራት 
ተለይተው በፕላስቲክ ወይም በእንጨት ሳጥኖች በማድረግ ወደሚፈለጉበት አካባቢ ማጓጓዝ ይቻላል፡፡ የማቀዝቀዣ 
መሣሪያዎች የሚኖሩ ከሆነ እንደዝርያዎቹ ባህሪያት በሚፈለገው የሙቀት ደረጃ ማቆየት ይቻላል፡፡ በአብዛኛው 
ፍሬዎች ቅዝቃዜን /ብርድን መቋቋም ስለማይችሉ ከዜሮ በላይ በሆነ የሙቀት ክልል ውስጥ ማቆየት ሲያስፈልግ 
በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ብርድን /ቅዝቃዜን መቋቋም የሚችሉ ዝርያዎችን በ4.4 ዲ.ሴ እንዲቆዩ ማድረግ ሲቻል 
ብርድን መቋቋም የማይችሉት ደግሞ ከ10-13 ዲ.ሴ ማቆየት ይመከራል፡፡ ደርሶ የተሰበሰበ የአቮካዶ ፍሬ በ27 
ዲ.ሴ ሙቀት በሣምንት ጊዜ ውስጥ ይበስላል፡፡ ስለሆነም ብርድን መቋቋም የማይችሉት የአቮካዶ ዝርያዎች ከ10 
ዲ.ሴ በታች ከቆዩ በቅዝቃዜ ይበላሻሉ፡፡ 
 

የአቮካዶ ምርት በሀገር ውስጥ ገበያ ላይ የሚፈለገው ፍሬው ከመብሰሉ በፊት የተሻለ የጥራት ደረጃ ሲኖረው፣ 
ከበሽታ ነፃ የሆነና ፍሬው ያልበለዘውን ሲሆን ለውጭ ገበያም ፍሬው ከፍተኛ ጥራት ያለው፣ ጥሩ አያያዝና 
በጥንቃቄ የታሸገ ከሆነ ብቻ ነው፡፡ የአቮካዶ ፍሬ በመፈጋፈግ በቀላሉ ሊላጥ ወይም ሊቆስል ስለሚችል የድህረ-
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ምርት አያያዝ ከፍተኛ ጥንቃቄ ይፈልጋል፡፡ የተሻለ የምርት አሰባሰብና አያያዝ የተሻለ ዋጋን ያስገኛል፡፡ በምርት 
ስብሰባና ማጓጓዝ ሂደት ሊወሰዱ የሚገባቸው ጥንቃቄዎች፡- 

 ፍሬውን ከዛፉ ላይ ስቦ በመቁረጥ ከመሬት መልቀም የፍሬው ቆዳ ሊጎዳና ለፍሬ አበስብስ በሽታ 
ጥቃት ሊያጋልጠው ስለሚችል ይህን ዘዴ አለመጠቀም፣ 

 የተሻለው አማራጭ በአትክልት መቁረጫ መቀስ ፍሬውን ከያዘው ቅርንጫፍ 0.5 ሣ.ም ጠጋ ብሎ 
ከፍሬው ጋር አብሮ መቁረጥ፣ 

 በለቀማ፣ ደረጃ በማውጣትና በሚታሸግበት ወቅት ከጥጥ የተሰራ የእጅ ጓንት መጠቀም፣ 
 ፍሬው መሬት እንዳይወድቅ በመሰብሰቢያ ከረጢት በጥንቃቄ መሰብሰብና ፍሬውን መሬት ላይ 

ምንጣፍ ላይ ማስቀመጥ፣ 
 የዛፉ ቁመት ረጅም ከሆነ መሰላልና ለለቀማ የሚያስፈልጉ ተስማሚ ቁሳቁሶችን መጠቀም፣ 
 በለቀማ ወቅት ሁለት ሰዎች በማሰማራት አንዱ ከዛፉ ላይ እየለቀመ በጨርቅ ከረጢት የተሰበሰበውን 

ለሁለተኛው ሰው በገመድ በማቀበል ያለምንም ጉዳት ምርቱን በመሰብሰብ በተዘጋጀ ሳጥን 
ማከማቸት፣ 

 የፍራፍሬ መያዣ ሳጥኑ ተደራርቦ ስለሚቀመጥና ፍሬው እንዳይነካካ ሳጥኑ ከሚፈለገው በላይ 
መሙላት የለበትም፣ 

 የምርት መሰብሰቢያ ሳጥኖች በዛፍ ጥላ ሥር በማስቀመጥ ምርቱ በፀሐይ ጨረር እንዳይጠቃ፣ 
የእርጥበት መጠኑ እንዳይቀንስና አቧራ እንዳይነካው መጠንቀቅ፣ 

 የተሰበሰበው ምርት በጥላ ሥር እያለ ከፀዳ በኋላ በደረጃ ተለይቶና ታሽጎ ለገበያ ማቅረብ፣ 
 አምራቾች ውስብስብነት ወዳለው የውጭ ገበያ መሳተፍ የሚፈልጉ ከሆነ ምርቱ ከተሰበሰበ በኋላ 

ተጨማሪ ልዩ እንክብካቤ ማድረግ ይኖርባቸዋል፡፡  
ይኸውም፡- 

 ጥራቱ የተጠበቀ አንድ ዓይነት ምርት መሆኑን ማረጋገጥ፣ 

 የማያቋርጥ አቅርቦት መኖሩን ማረጋገጥ፣ 

 ልምድ ያላቸው የተመዘገቡ ላኪዎች ጋር ትስስር መፍጠር፣ 

 የማቀዝቀዣ ፋሲሊቲ ሟሟላት አለባቸው፡፡   

  ምርትና ምርታማነት      
 
የአቮካዶ ምርት ከተተከለ ከሶስተኛው ወይም ከአራተኛ ዓመት በኋላ የምስራች ሲሰጥ በሰፊው ምርት መስጠት 

የሚጀምረው ከስድስተኛ ዓመት በኋላ ነው፡፡ ምርቱ ከሀገር ሀገር እንዲሁም እንደዝርያዎችና የዛፉ እድሜ ቢለያይም 

በአማካይ ከ120-150 ኩ/ል/ሄ/ር ይሰጣል፡፡ ከፍተኛ ምርት ይሰጣል ተብሎ የሚገመተው ከ10ኛው ዓመት በኋላ 

ነው፡፡ ምርቱ ወደ ፍራፍሬ ቁጥር ቢለወጥ ፉርቲ የተባለው ዝርያ በ8ኛው ዓመት 49500 ፍሬዎች በሄክታር ሲሰጥ 

ሀስ የተባለው ደግሞ 87780 ፍሬዎች ይሰጣል፡፡ 

በአማካይ1875 ዛፍ በሄ/ር ተተከለ የአቮከዘዶ ማሳ ተገቢዉ አሰራር ከተሰራለት   በዓመት የምርትምነት ዉጤት 

እንደሚከተለዉ የሆናል፤ 
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                  ሠንጠረዥ 8   

 
የዛፉ እድሜ 
ዓመት/ 

የሚጠበቅ ዓመታዉ ምርት 
ኪ/ግ 
በዛፍ 

 
 
ኩ/ል/በሄ/ር 

3 3 56 
4 10 187 
5 20 375 
6 40 625 
7 80 937 
8 210 1500 

 

 የድህረ ምርት  አያያዝ 
U`~ ሳይደርስ የተሰበሰበ የአቮካዶ ፍሬ በአግባቡ ሊበስል አይችልም፡፡ ስለሆነም ፍሬ ከደረሰ በኋላ በሰብሰብ 

ሲኖርበት በ27 ዲ.ሴ የሙቀት መጠን ክልል የሚከማች ከሆነ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ይበስላል፡፡ በ5 ዲ.ሴ 

የሙቀት መጠን ውስጥ ከሆነ ደግሞ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ሲደርስ ከዚህ በታች በሆነ የሙቀት መጠን ውስጥ 

መከማቸት የለበትም፡፡ ከ7-10 ዲ.ሴ ባለው ማከማቻ መጋዘን ከ3-4 ሣምንታት በማይበልጥ ጊዜ ውስጥ ፍሬው 

ሳይበላሽ መቆየት ይችላል፡፡ 

 


