ሙያዊ ጽሁፍ
ደች̄–ሲኖ ኢስት አፍሪካ ባምቡ ዴቬሎፕመንት ፕሮግራም፣ ኢትዮዽያ

የከሰል አመራረት በባለ ጉልላታ ማክሰያ

መግቢያ
ቀርከሀ በአለማችን በፍጥነት በማደጕ የሚለይ ተክል ነው። ቀርከሀን ለከሰለ ምርት ማዋል ከእንጨት የሚመረተውን የከሰል ምርት
በመተካት በደን ላይ ያለውን ከፍትኛ ጫና ለመቀነስ በጣሙን ይረዳል። ቀርከሃን በመትከል በመንከባከብና ወደ ከሰልና ከሰል ነክ
ወደ ሆኑ ምርቶች መቀየር ለገበሬዋችና በአካባቢ ላለ ማህበረሰብ የገቢ ምንጭ መፍጠር ይቻላል።
የቀርከሀ ከሰል ምርት በሙቀት ሀይል የሚከናወን ሂደት ነው። እንደማንኛውም የእንጭት ከሰል ምርት ሂደት የቀርከሀ ከሰለ ምርት
ሂደት የአየር ወይም የኦክስጅን መጠንን በመገደብ በከፍተኛ የሙቀት መጠን የሚከናወን ተግባር ነው። የቀርከሀ ከሰል እንድማንኛውም
ከሰል ክፍትኛ የሀይል መጠን፣ የካርቦን ይዘትና የመንደድ አቅም ያለው ከሰል ነው። የቀርከሀ ከሰል ጥሩ የሚባል አወቃቀር ያለው፣
ሰፊ ቦታ የሚይዝ ከእንጨት ዘር ከሰል የተሻለ የአብዞርቬሽን ባህሪ አለው። በአሁኑ ጊዜ የቀርከሀ ከሰል ከላይ በተጠቀሱት መሰረተዊ
ጥቅሞቹ አኳያ ለተለያዩ ጉዳዮች እያገለገለ ይገኛል። ከነዚህም ጥቅሞች ውስጥ፣ (1) ሽታን ለማጥፋት፣ የመጠጥ ውሀን ለማጥራትና
የአየር ንብረት ብክልትን ለመከላከል (2) ንጽህናንና ጤናን ለመጠበቅ (3) መጥፎ ጠረንን ለመከላከል (4) ቤትን ለማስዋብ (5)
ለምግብ መዋሉና (6) የአፈር ለምነትን ማሻሻሉ የሚጠቀሱ ናቸው።

የጥሬ እቃ አይነቶች
ሁሉም የቀርከሀ ዝርያ ለከሰል ምርት ስራ ተስማሚ ነው። ክብ የቀርከሀ ዘንግ፣ ራይዞም፣ ጫፍና ወፈር ያለ ቅርንጫፍ፣ ስንጣቂና
የተራረፈ ቀርከሀ ሁሉ ለከሰል ስራ ይውላል።
ማስታወሻ
1. ጥራት ላለው የቀርከሀ ከሰል ከ 3 እስከ 5 አመት እድሜ ያለው ቀርከሀ ይመረጣል ይሀም በውስጡ የሚይዘው የውሀና የስታርች
መጠን አነስተኛ ስለሚሆን ነው።
2. በከርከሀ ውስጥ ያለው የውሀ መጠን 20 እስከ 30 በመቶ መሆን የሚገባው ስለሆነ ቀርከሀው ተቆርጦ በነፋሰ እነዲደርቅ መተው
ያስፈልጋል።
3. የተለያየ ጥሬ እቃ ∕ ከቀርከሀ ውጪ∕ ከቀርከሀ ጋር በማቀላቀል ማክሰል አይመከርም። ተመሳሳይ ባህረና ቅርጽ ያላቸውን የጥሬ እቃ
ወይም ቀርከሀ አይነት በአንድ ጊዜ መጠቀም ለመደርደረና ቦታን በአግባብ ለመጠቀምና በአግባብ ለማክሰል ይረዳል።

ሙያዊ ጽሁፍ
ደች̄–ሲኖ ኢስት አፍሪካ ባምቡ ዴቬሎፕመንት ፕሮግራም፣ ኢትዮዽያ

የከሰል አመራረት በባለ ጉልላታ ማክሰያ
በቅደም ተከተል ማከናወን
ወደ ማክሰያው ማስገባት

መጠኑን ማስተካከል
.የቀርከሀን ሙሉ ዘንግ ወይም ከሌላ ስራ የተራረፈውን ቅሬት ለመደርደርና
በማቀጠያው ልክ በአግባብ ለማስቀመጥ በሚያስችል ሁኔታ መቆራረጥ።
ምልክት ማድረግ

የተቆራረጠውን ቀርከሀ በፊት ለፊት
ባለው በር በማስገባት ከታች በመጀመር
ወደ ላይ መደርደር።

መቁረጥ

መከመር ∕ መደርደር
1. ቀርከሀውን በቀጥታ በማቆም መደርደር። ድርደራውን ከኋላ በመጀመርና ወደ ፊት በማድረግ እስከ በሩ መካፈቻ ድረስ መሙላት።

2. የታችኛው ክፍል ሲሞላ ወደ ላይ በመከመር በመጨረሻም
እስከ ሾጣጣው የማቃጠያ ከፍል ድረስ ድርደራውን መቀጠል።

3. የማከሰል ሂደቱን የተቃና ለማድረግ ይቻል ዘንድ በግራ
በቀኝም ሆነ በላይ በኩል ያሉትን ከፍተቶች በተላያዩ የቀርከሀ
ስንጣቂዎችና ቁርጥራጮች በማስገባት ማቃጠያውን ሙሉበሙሉ
መሙላት።

ሙያዊ ጽሁፍ
ደች̄–ሲኖ ኢስት አፍሪካ ባምቡ ዴቬሎፕመንት ፕሮግራም፣ ኢትዮዽያ

የከሰል አመራረት በባለ ጉልላታ ማክሰያ
በቅደም ተከተል ማከናወን
ክማክሰያው በላይኛው በኩል ባለው
የማቃጠያ ቀዳዳ ውስጥ በቀላሉ
የሚቀጣጠል ቁስ ማዘጋጀት በቦታው
ማስቀመጥ።

ከፊት ለፊት የሚገኘውን በር ነጠላ ሸክላ
በመደርደር መዝጋት።

በመቀጠልም የተደረደረውን ሸክላ
በአሸዋና ሲሚንቶ አየር እንዳያስገባ
በማድርግ መለሰን።

ይህ ከሆነ በኋላ የአንድ ሸክላ መጠን
ያላቸውን
መስኮቶች
በመክፈት
የማክሰል ሂደቱን ማከናወን።

ምለኮስ ወይም ማቀጣጠል
ለመለኮስ በማቃጠያው በላይ በኩል
የሚገኘውን የማቃጠያ ክፍል ብቻ
መጠቀም። ከለኮስን በኋላ ለጥቂት
ደቂቃወች እንዲቀጣጠል መተው።

በደንብ መያያዙ ሲረጋገጥ ክፍተቱን
ከብረት በተዘጋጀ ክዳን መዝጋት።ምንም
አይነት አየር እንዳይገባ
በአሸዋና
ሲሚንቶ መድፈን።

የማቃጠያው ክፍተት በትክክል ሲዘጋ
በግድግዳው ስንጥቅ በኩል ጪስ
መውጣት ይጀምራል።

የጪሱን መልክና ሽታውን በማገናዘብ ክፍተቱ የሚዘጋበትን ጊዜ በመወሰን የማክሰል
ሂደቱን ማስቀጠል።
1. የመድረቅ ደረጃ፣ በውስጡ ከፍተኛ የውሀ መጠን ያለው ጭስ ትጉልጉልና ነጣ ያለ
ይሆናል።
2. የመክሰል ደረጃ፣ በዚህ ጊዜ ጭሱ ወደ ግራጫ ወይም ጥቁር የሚለወጥ ሲሆን የሬንጅ
ሽተ ያመጣል።
3. የውጤት ደረጃ፣ በዚህ ጊዜ የጪሱ አይነት በከፊል ወደ ሰሚያዊ የሚለወጥ ሲሆን
ይህም የመክሰል ሂደቱ በእጋባብ መቀጠሉን የሚጠቁም ነው።
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ሙያዊ ጽሁፍ
ደች̄–ሲኖ ኢስት አፍሪካ ባምቡ ዴቬሎፕመንት ፕሮግራም፣ ኢትዮዽያ

የከሰል አመራረት በባለ ጉልላታ ማክሰያ
በቅደም ተከተል ማከናወን
የጪሱ መልክ ወደ ስስ ውሀ ሰማያዊነት ሲለወጥ ከላይ በመጀመር ተራ በተራ ክፍተቶችን
በሙሉ መዝጋት። በግርግዳው ላይ ያሉ ክፍተቶች በሙሉ በሸክላና በመለሰኛ ውህድ መለበድ
አለባቸው።
ማስታወሻ፣ የመክሰል ሂደቱ ወጥ መልክ ያለው ሆኖ እንዲቀጥልና ወጣ ገብነትን ለመከላከል
በማክሰያው ዙሪያ የመቆጣጠሪያ ውስን ክፍተቶች (መክፈቻና መዝጊያ) እንዲኖረው
በማድረግ በቅርብ መከታተል።
በመቆጣጠሪያ ክፍተቱና በግርግዳው የሚወጣውን አየር በመከታተል በስሱ ውህዱን
በመቀባት በመክሰል ላይ ያለውን ቀረከሀ የሙቀት መጠን መቀነስ። ማክሰያው በሚገባ
ካልተለሰነ አየር ወደ ውስጥ በመግባት እሳት ሊፈጠር ስለሚችል ጥንቃቄ ያስፈልጋል።
የማክሰል ሂደቱ ተጀምሮ እስክሚጠናቀቅ ከ 8 እስክ 24 የሚወስድ ይሆናል። ለመክሰል
የሚፈጀው ጊዜ ከዶሙ መጠንና የጥሬ እቃው ወይም ከገባው የቀርከሀ መጠን ጋር በቀጥታ
የያየዘ ነው። በመጠን ከፍና ወፈር ያለው ከቁርጥራጭ ቀርክሀና ተረፈ ምርት የረዘመ ጊዜ
ይፈልጋል።
ከ 1 እስከ 2 ለሚሆን ቀን ክፈተቶቹን በሙሉ ዝግ ማድረግ። ይህ የጊዜ እርዝመት ከአካባቢው
የአየር ሁኔታ ጋር የሚያያዝ ነው።ከሞቃታማ አካባቢ ይልቅ በቀዝቀዛ አካባቢ በቶሎ የሚቀዘቅዝ ይሆናል።
የከሰለውን ቀርከሀ ለማውጣት 60 ዲግሪ ሴንቲገረድ የሙቀት መጠን የሚመከር ነው። በአብዛኛው ባለሙያወች የሙቀት መጠኑን
የመክሰሰያ ግርግዳውን በመንካት ይግንዝቡታል።
ማክሰያው በበቂ ደረጃ ሳይቀዘቅዝ መከፈት የለበትም። ይህም ሳይቀዘቅዝ ቢከፈት እሳት ለያያዝ ስለሚችል ነው። እሳት ቢነሳና
በውሀ ቢጠፋ በከሰሉ ጥራት ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ያስከትላል።
እሳቱ ሙሉ ለሙሉ መጥፋቱ ሲረጋገጥ
የፊት ለፊቱን በር መክፈት። ለጥንቃቄም
በሩን ከመክፈት በፊት በቂ ውሀ የውሀ
ቱቦና ባለዲ በማቅረብ ቅድመ ጥንቃቄ
ማድረግ።

የላይኛውን መዝጊያ በመክፈት አየር
እንዲገባ ማድረገ።

ከሰልን ማውጣት
የማክሰያው ሙቀት ከፍተኛ ከሆነ ጥቂት
ውሀ በማርከፍከፍነ በማቀዝቀዝ ከሰሉን
ማውጣት። ከላየ እንደተገለጸው የውሀ
መጠኑ ከበዛ የከሰሉ ጥራት የሚቀንስ
ይሆናል።

ማጽዳት
ከሰሉ ከወጣ በኋላ በውስጥ የቀረውን
ቁርጥራጭና አመድ በማስውግድ ማክስያውን
ማጽዳት። በመቀጠልም ማከሰያው ስንጥቅ
ወይም መሰበር ካጋጠመው ግርግዳውን
በመፈተሽ በውህድ መለሰን።
ለተጨማሪ መረጃ እባክዎ በለሙያዎቹን ያግኙ
ደች-ሲኖ የምስራቅ አፍሪካ ቀርከሀ ብልጽግና ፕረፐግራም መሪ፣ ጃያራማን ዱራይ; +251 929 478 956; e-mail: Jdurai@inbar.int
ፕሮግራም አስተባባሪ፣ ኢትዮዽያ– ፍቅር አሰፋ; +251 911 412 153; e-mail: fatareke@inbar.int

