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ሙያዊ ጽሁፍ

ቀርከሀ የመትከል ዘዴ

ቀርከሀ የእንጨት ባህሪ የተላበሰና ፋጣን እድገት ካላቸው የሚፈረጅና በዘሩ ከሳር ክፍል የሚመደብ ተካል ነው። ከ1600 በላይ 
ዝርያዎች በተለያዩ አካባቢዎች/ ስነ ምህዳር/ ያሉ ሲሆን  በዋናነት በሀሩርና በመካከለኛ ሀሩር አካባቢ ይበቅላል። ቀርከሀ ጠንካራ፣ 
ድርቅን የመቋቋም አቅም ያለው፣ፈጥኖ የሚለምድ፣በተጎዳ መሬት፣ በተዳፋት ቦታ፣በወንዝ ተፋሰስና በመሳሰሉት የሚጸድቅ ተክል 
ነው። የቀርከሀ ዝርያ የተለያየ እንደመሆኑ መጠን የአየር ጸባዩ እጅግ በተለያየ ስነ ምህዳር ከታቻኛው ቆላ እስከ ላይኛው የደጋ ክፍል 
ማለትም ከመሬት ወለል በላይ እስከ ከ4000 ሜትርና ከዚያም አልፎ ይገኛል።
በተፈጥሮው ቀርከሀ የእድሜ ባለጸጋ ነው።በየአመቱም የቀርከሀ ዕርሻ ያለተጨማሪ ተከላ እየወለደ የሚባዛ ነው ይህም በየአመቱ ዘንግ 
በመቁረጥ በእርሻው ለይ ምንም አይነት አደጋ ባለማስከትልና በዘላቂነት ለመጠቀም ያስችላል ለተጠቃሚውም ጥሩ የገቢ ምንጭ 
ይሆናል።
ቀርከሀ በብዙ መልክ ጥቅም ላይ የሚውል ተክል በመሆኑ እንጨትን በመተካት ያገለግላል፣ለምግብና ለመጠጥ ይሆናል፣ለከሰልና 
ለወረቀት ስራ ይውላል፣ለልብስና ለግንባታ ስራም የሚውል ሲሆን በአሁኑ ጊዜ አለም በደረሰበት የእንዱስትሪ ደረጃ ከፍተኛ የጥራት 
ደረጃ ያላቸው የኢንዱስትሪ ውጤቶች አየተመረቱ በአለም ገበያ ላይ እየዋሉ ይገኛሉ። በተጨማሪም ይህ ተክል የተጎዳን መሬት 
እንዲያገግም በማድረግ፣የአፍር መሸራሸርን በመከላከል በእጅጉ ይረዳል። 
አሁንም ቢሆን ይህ ሀብት በብዙ የአፍሪካ ሀገሮች በተገቢውና ባለው ሀብት መሰረት ስራ ለይ ያልዋለ በመሆኑ የስራ እድል ለመፈጠር፣ 
ጥሩ ገቢ  ባለቤቶቹ ለማስገኘትና አልፎም የአየር ንብረትን ለመጠበቅ ሊውል ይችላል።

መግቢያ
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ቀርከሀን መትከል / ከተከላ የተለያዩ ሞዴሎችን እና / ወይም ልኬትን እንደ መወሰድ ሊከናወን ይችላል:
1) በከፍተኛ ደረጃ ማምረት፡ ቀርከሀን በማንኛውም ደረጃ ለማምረት ማለትም( ከ1 ሄክታር እሰከ 100 ሄክታር ) ድረስ ለአነስተኛም 
ለከፍተኛ የገበያ አቅርቦት ማምረት ይቻላል። ለምሳሌም ለግንዲላ፣ለእንቡጥ፣ለወረቀት ምርት፣ ለህይል ምንጭነት ሊመረት ሲችል 
የተጎዳነን መሬት ለማዳን፣ስነምህዳርን ለመጠበቅ፣የማእድን በታወችንና የወንዝ ተፋሰሶችን ለመጠበቅ ይመረታል።

ቀርከሀ የመትከል ዘዴዎች

3) ለይዞታ መለያና ለመደብ ጥላነት፡ ግለሰብ ገበሬዎች የዞታቸውን ለመለየት፣ተዳፋት  ቦታወች ሊፋጠር የሚቸልን ጎርፍ ለመከላከል 
ሊተክሉ ይችላሉ።

2) የግል እርሻ፡ በከፍተኛም ሆነ በአነስተኛ ደረጃ ቀርከሀ በግል እርሻ ላይ ለተለያየ አላማ ይተከላል፣ቦታን ለመለየት፣አፈር ለማዳበርና 
ለመሳሰሉት/በመጠን አነስተኛ የሆነ አጀብ/
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4) የግል እርሻ፡ ገበሮዎች የተወሰነ ቁጥር ያላቸው አጀቦች በቤት አካባቢ ለማገዶ፣ለከብቶች ምግብ እንዲሆንና፣ ለሌሎች የእለት ከእለት 
ፍጆታ ይተክላሉ።

ቀርከሀን ለመትከል ትክከለኛ በታ መምረጥ ተገቢ ነው። ስነ ምህዳርን ማለትም የቦታውን ሁኔታ፣ ከመሬት ወለል በላይ ያለውን 
ከፍታ፣አማካኝ የዝናብ መጠን፣የአፈርን ጸባይና  ሌሎች የአካባቢ ሁኔታዎች ግምት ውስጥ መግባት አለባቸው። ማጣቀሻውን ይመልከቱ

 የተከላ ቦታ አመራረጥ

ቀርከሀ የመትከል ዘዴዎች
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የመትከያ ቦታ አመራረጥ መመዘኛ ነጥቦች

መትከያ ቦታ በሚመረጥበት ጊዜ ከዚህ የሚከተሉት ነጥቦች ግንዛቤ ውስጥ መግባት ይኖርባቸዋል።

1) አፈር፡ ቀርከሀ  ለመትከል የዳበረ ቀይና አሸወማ አፈር ይመረጠል። ይህም በውስጥ ባለው ክፍተት፣ የንጥረ ነገር ክምችትና እርጥበትን 
ከመያዝ ባህሪው ጋር የተያያዘ በመሆኑ ነው።የመሬቱ ወይም የአፈሩ ጥልቀት ቢያንስ ከ30 – 45 ሤንቲሜትር ሊሆን ይገባል። 
በጣም የተጠቀጠቀና የሚያጣብቅ የሸክላ አፈር ቀርከሀ ለመትከል ፈጽሞ አይመረጥም።

2) የብርሀን አስፈላጊነት፡ ወርከሀ በከፍተኛ ጥላ ውስጥ የሚያድግ ቢሆንም በፍጥነት ለማደግ የጸሀይ ብርሀን ያስፈላገዋል። ስለሆነም 
ቀርከሀ ግልጽ በሆነና ባልተጨናነቀ ሁኔታ እንዲተከል ይመከራል።

3) የፍሳሽ መውረጃ፡ ቀርከሀ ለአጭር ገዜ የጎርፍ ውሀን መቋቋም ይችላል ይሁን እንጂ ለረጅም ጊዜ ውሀ ውስጥ  መቆየት አይችልም። 
ስለሆነም የፍሰሽ መውረጃ ሊዘጋጅ ይገባል።

4) የመሬት አቀማመጥ፡ ደልዳላ ወይም በጥቂቱ ተዳፋትነት ያለው መሬት ተመራጭ ነው።

5) የውሀ ጠላል፡ ቢያንስ በ50ሴንቲ ሜትር ዝቅ ሊል ይገባል።

6) ቦታና ሁኔታ፡ መሰረተልማት የተሟላለት መሆኑ ን ማረጋገጥ። 

ከ6 – 9 ወር እድሜና ከ 50 – 80 ሰ.ሜ ከፍታ  
ያላቸው ጤነኛ፣ የዳበረ ራይዞምና ስር የላቸውን 
ችግኞች መምረጥ።

የተመረጠውን ችግኝ ከ 2 – 4 ሳምንት ለሚሆን 
ጊዜ ወደ ጸሀይ በማውጣት ማጎልበት

የቸግኝ አመራረጥና ዝግጅት
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ችግኝን ማጓጓዝ

የተክሉን እርጥበት መጠበቅ ይቻል ዘንድ 50 በመቶ 
የሚሆነውን ቅጠል መመልመል። 
ራይዞሙና ስሩ እንዳይጎዳና ዘንጉ እንዳይሰበር 
በሚቀሳቀስበት ጊዜ የመትከያ ላስቲኩ ላይ እጅን 
በማድረግ በጥንቃቄ መያዝ።

ትክክለኛ አያያዝየተሳሳተ አያያዝ

የቦታ አመራረጥና ዝግጅት

በመኪና ለማጓጓዝ ትክለኛ አደራደርና አጫጫን ችግኙ ሩቅ የሚሄድ ከሆነ መኪናው ሙሉ ለሙኑ ድርቀትን ለመከላከል መሸፈን ይገባዋል

የችግኙን መጽደቅ መጠን የተሸለ ለማድረግና የእድገት መጠኑን ለማሻሻል በቂ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል። 
የቦታ ዝግጅት
ሀ) ቦታ መምረጥና መመንጠርን
ለ) የአፈር ዝግጅትን፤ ማለስለስና አረም ማስወገድን
ሐ) የእሳት መከላከያ ዝግጅትን
መ) ጎርፍን መከላከልና ፍሳሽ መውረጃ ማዘጋጀትን
ሠ) የእንስሳት ንክኪን ለመከላከል አጥር መስራትን በዋናነት ይይዛል
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የመሬት ዝግጅት: አካባቢውን በመመንጠር ቁጥቋጦ አረምና ሌሎች አላስፈላጊ ተክሎችን ማስወገድ።

የአፈር ዝግጅት፡ 
የአፈር ዝግጅ ቢያንስ ተክሉ ከመተከሉ አንድ ወር በፊት መከናወን ይኖርበታል። ይህን ለማድረግ እንደ ዝግጅቱ ሁኔታ 3 አማራጮች 
አሉ ፡  (ሀ) መቆፈርና ማለስለስ  (ለ) መስመር ዝግጅት  (ሐ) የመትከያን ስፍራ መወሰን።

ሀ) መቆፈርና ማለስለስ፡ በ30 ሴንቲ ሜትር ጥልቀት መሬቱን 
መቆፈርና ማለስለስ፣አፈሩን አቀማመጥ ማስተካከል፣አፈሩን 
በማለስለስ ለምነቱን ማሻሻል።
ለ) የመትከያ ክፍተት ማውጣት፤ በመስመር 
ለመትከል በቅድሚያ ለተከላ የተለየውን መስመር ተከትሎ ከ 1.5 - 2 
ሜትረ ስፋት ያለው ከአረምና ቂጥቋጦ ነጻ የሆነ ቦታ ማዘጋጀት።
ሐ) መትከየ ቦታውን መወሰን፡ ሙሉ በሙሉ መቆፈር ወይም ማረስ 
በማይቻልበት ጊዜ የመትከያ ትክክለኛ ቦታ መምረጥና፣ ከጉርጓዱ 
ከ 1 – 1.5 ሜትር በሚሆን የራዲየስ ርቀት አካባቢውን መጽዳት።

መሰመር ማውጣትመትከየ ቦታውን መወሰን

መቆፈርና ማለስለስ
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እሳትን መከላከል:
በእሳት በቀላሉ ሊያያዙ የሚችሉ እንደ ደረቅ ቁጥቋጦ፣ሳርና መሰል ቅጠላቅጠሎችን 
ከ5 ሜትር ባላነሰ ማራቅ።

በአጥር መከለል: 
ይህ ተክል ጥሩ የሚባል የእንስሳት ምግብ/መኖ/ ስለሆነ በከፍተኛ ደረጃ 
ይፈልጉታል። በመሆኑም አጥር በማጠር ከቤትና ከዱር እስሳት ንኪኪ 
መጠበቅ ያስፈልጋል።በተለይም በማደግ ላይ በሆነበት ጊዜ። አጥር 
በሚታጠርበት ጊዜ የሚከተሉትን ነጥቦች ግምት ውስጥ መስገባት 
ተገቢ ነው።
1. እንደ ሁኔታው ለእንስሳት መግቢያ ሊሆን የሚችለውን 
በመለየት ማጠር።
2. የአጥር ስራውን የመትከያ ጉርጓድዱ ከመቆፈሩና ከመትከል 
በፊት ማከናወን።

ርቀትን መጠበቅ

Fencing

በችግኞች መካከል ያለውን  ክፍተት ማሰተካከል ከመሬት በላይ የብርሀን እጥረትን፣ በአፈር ውስጥ ደግሞ ለፈጠር የሚችለውን የውሃና 
የንጥረነገር ሽሚያ ለመቆጣጠርና ለመቀነስ ይረዳል
ተጠጋግቶ ከተተከለ ዘንጉ ረጅም ግን ቀጭን ይሆናል፣ በችግኞች መካከል ያለው ክፍተት ከበዛ ከሆነም የጸሀይ ብርሀን በቀላሉ ወደመሬት 
ስለሚደርስ እርሻው በሳር ይወረራል ይህም በደረቅ ወቅት ለእሳት መነሳት ምክኒያት የሆናል። ስለሆነም የተከላውን የወደፊት አላማና 
የቀርከሀውን ዝርያ መሰረት በማድረግ ክፍተቱን መጠበቅ ያስፈልጋል
(ሀ) 4 x 4ሜትር፡ አነስተኛ ዲያሜትር ላላቸው ዝርያዎች፡ 4 – 8 ሴንቲሜትር ክፍተት( ለምሳሌም ኦክሲቴናንቴራ አቢሲኒካ፣ደንድሮካላመስ 
ስተሪከተስ፣ባምቡሳ መልቲፕሌከስ፣ታይሮሰታቺስ ኦሊቬሪ)።
(ለ) ከ5 x 5እስከ 7 x 7 ሜትር፡ መካከለኛ ዲያሜትር ላላቸው ዝርያዎች፡ ከ8 እስከ 15 ሴንቲሜትር (ዪሻኒያ አልፒና፣ባምቡሳ 
ቡልጋሪስ ፣ደንድሮካላመስ አሰፐር ፣ደንድሮካላመስ ሀሚልቶኒ ፣ ደንድሮካላመስ ሜምብራንከስ ፣ ባምቡሳ ቱልዳ ባምቡሳ ፣ፖሊሞርፋ 
ሲፋሎሰታሺየም፣ፕረግራሲለ ደንድሮካላመስ በራነዲሲ፣ ባምቡሳ ባልኩዋ፣ ባምቡሳ ባምቡስ)።
(ሐ) 7 x 7 እስከ 10 x 10 ሜትር፡ ወፍራም ዲያሜትር ላላቸው ዝርያዎች፡  ከ15 ሴንቲ ሜትር  በላይ(ደንድሮካላመስ ጂጃንተስ)። 

በሁለት መንገድ ሊከናወን ይችላል (ሀ) በባለ 4 ማእዘን ቅርጽ  ክፍተት (ለ) በባለ 3 ማእዘን ቅርጽ ክፍተት። ከፍተኛ መጠን 
ላለው እርሻ በላ3 ማእዘን 
ቅርጽ ከፍተት ይመረጣል 
ምክኒየቱም መሬቱን በቁጣባ 
መጠቀም ከማስቻሉም በላይ 
ጥሩ የሚባል አጀብ ስርጭት 
ለማግኘት ስለሚያስችል ነው።

ባለ 4 ማእዘን ቅርጽ ክፍተት ባለ 3 ማእዘን ቅርጽ ክፍተት
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የመትከያ ጉድጓድ ቦታን መወሰን

በቅድሚያ የመለኪያ ሜትርና ገመድ ወይም ደግሞ ስንጥቅ ቀርከሀ ማዘጋጀት፣ 
መለኪያውን በመጠቀም ክፍተቱን ጠብቆ በትክክል ማንጠብና ችካል ወይም መሰል 
ምልክት ማስቀመጥ።

ጉርጓድ መቆፈር

የመትከያ ጉርጓድ መጠን፡ የሚዘጋጀው ጉርጓድ( ጎን፣እርዝመትና ጥልቀት) በተክሉ ረይዞምና ስር ማውጥት መጽደቅና ማደግ ላይ ከፍተኛ 
ሚና አለው። በመሆኑም በጥንቃቄ የአየር ጸባይን ተከትሎ ቢያንስ ከ15 ቀናት በፊት መጠናቀቅ ይኖርበታል።

በመትከያ ከረጢት ውስጥ ያለ ችግኝ፡ 30ሴሜ x 30ሴሜ x 30ሴሜ (ጎን x እርዝመት x ጥልቀት) ራይዞም ፡ 60ሴሜ x 60ሴሜ x 60ሴሜ (ጎን x እርዝመት x ጥልቀት)
መሰረታዊ መርህ፡ የጉረጓዱ መጠን ከራየዞሙ መጠን በእጥፍ ሊበልጥ ይገባል

በመቀጠልም የላይኛውን የአፈር ክፍልና የታችኛውን የአፈር ክፍል ለይቶ በማስቀመጥ ቁፋሮው መከናወኑና ማረጋገጥ።

የላይኛው አፈር የታችኛው አፈር
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መትከል

ፍግና ብስባሽና ማዳበሪያ በቁፋሮው ጊዜ ሊጨመር ይችላል፣ 1 ቅርጫት ፍግና ብስባሽና ከላይኛው መሬቱ ክፍል አፈር ጋር በማቀላቀል 
መጠቀም።

በቅድሚያ ከለይ የነበረውን አፈር በመመለስ ጉርጓዱን መሙላት 
በመጫን መጠቅጠቅ።

መትከያ ከረጢትን ማስወገድ።

ችግኙን በገርጓዱ ውስጥ በማስገባት በመሬቱ ወላል ልክ መሆኑን 
አረጋግጦ አፈሩን መመለስ።

በመጀመሪያ የላይኛውን አፈር ክፍል በማቀጠልም ከታች 
የነበረውን ክፍል ወደ ግርጓዱ መመለስ።
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ከዚያም በመጫን ጠብቅ ማድረግ። ችግኙን ዙሪያውን አፈር ማስታቀፍ፣ ዙሩያውን ቦይ በመቅደድ 
የውሀ ማጠራቀሚያ ማበጀት።

ተክክለኛ የመትከያ ጊዜ፡ 
ትክክኛ የችግኝ መትከያ ወቅት የክረምት መግቢያው ነው። ይህም ረዘም ላለ ጊዜ የሚገኘውን የዝናብ ውሀ የአፈር እርጥበት መጠን 
ተጠቅሞ ችግኙ እንዲጸድቅና እንዲያድግ ስለሚረዳ ነው።

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
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ሙያዊ ጽሁፍ

ቀርከሀ የመትከል ዘዴ

ዝርያ ተስማሚ ከፍታ 
ከባህር ጠለል 

በላይ

ተሞክሮ 
የተረጋገጠ ከፍታ 

መጠን

የስነ-ምህዳር ሁኔታ የዘንግ መጠን ዋና ጥቅም የማራባት ዘዴ/
ብዜ ዕጽ/

ዩሻኒያ አልፒና ከ2500-
3500ሜ.

ከ1700-4000 ሜ. ማካከለኛ ሀሩር፣በአብዛኛው 
በአፍሪካ ከፍተኛ ተረረዎች የሚገኝ ፣ 
ኢትዮጵያ፣ኬኒያ፣ዩጋንዳ፣ታንዛኒያ፣ሱዳን 
ብሩንዲካሜሮን ኮንጎሩዋንዳ መላዊ 
ዛምቢያ. የዝናብ መጠን ከ 1250- 
3000ሚሜ. የሙቀት መጠን ተጽእኖ 
አነስተኛ ቢሆንም 11.6- 15.9 ዲሴ. 

ቀመት/ከፍታ ከ2- 
19ሜ.
ውፍረትከ5-12.5ሴሜ
የግርግዳ ውፍረትከ 
ከታች 2ሴሜ 
ከጫፍ0.3ሴሜ

ለወለል ለግንዲላ 
ለእደጥበብ ለጣውላ 
ለስንጥቅ ስራ/ሰጠራ፣ 
መጋረጃ፣ቅርጫት/

በራይዞምና 
ነቅሎ በመትከል

ኦክሲቴናንቴራ 
አቢሲኒካ  
(A. Rich.) 
Munro

ከ1000-1800 
ሜ

ከ500-2200ሜ. በሀሩራማ/ቆላና ደረቅ/ አካበቢ
የሚበቅል(ኢትዮጵያ፣ሱዳን፣ዩጋንዳ)፣የዝናብ 
መጠን ከ900- 1400፣አማካኝ 700ሚሜ. 
በተጎዳ መሬትየሚበውል፣ድርቅ 
ሚቋቋም፣ኢትዮጵያ፣ኬኒያ፣ዩጋንዳ፣
ታንዛኒያ፣ሱዳን፣ ብሩንዲ፣ካሜሮን፣
ሩዋንዳ ማላዊ ዛምቢያ. መኖሩ የታቀ

ቁመት፡ከ7-10ሜ.፣
ውፍረትከ5-10ሴሜ. 
ውስጠ ድፍን፣ 
በእርጥበታማ ቦት 
በከፊል ክፍት 

ለግንባታ፣ለቅርጫትና 
እደ ጥበብ 
ስራ፣ለእርሻ መሳሪያ፣ 
ለምግብ፣ለከብት 
መኖ፣ለከሰልና መሰል 
የሀይል ምንጭ

በራይዞምና፣
ነቅሎ 
በመትከል፣
በማጋደም

ሢፓሎታቺየም 
ፐርግራሲል

500-1200ሜ እስከ 1500 ሜ. በሀሩራማ እቅተኛ ቦታዎች 
የሚበቅል፣ስስ ግርግዳ ያለው፣በብዛት 
በህንድ፣ማናማር፣ለኦስ የሚገኝ፣በመካከለኛ 
ድርቅና ሞቃት ቦታ ያለ፣አማካኝ የዝናብ 
መጠን፡800-1000ሚሜ.የሙቀት መጠን፡
22-33ዲሴ.ብርድን እስከ-6ዲሴ የሚቋቋም

ቁመት7-20ሜ.
ውፍረት 5-7.5 ሜ.

ለከዘራ፣ለስንጥቅ ቀርከሀ 
ስራ፣ለምግብ

በዘር፣
በመንቀልና
በዘንግ

ደንድሮካላመስ 
ሜምብራናሰስ

50-1150 ሜ. እስከ 1400ሜ.  በሀሩር ዙሪያ ሞካቃታማ ስፍራዎች በጫካ 
ተቀላቅሎ የሚበቅል፣ አማካኝ የሙቀት 
መጠን፡ 22-33ዲሴ. አማካኝ የዝናብ 
መጠን፡1000ሚሜ.

ቁመት፡ ከ20- 25 ሜ. 
ውፍረት፡ 6ሴሜ. cm 

ለግንባታ፣ለወረቀት 
ምርት፣ለቦርድ/ጣውላ/
ለምግብ 

በዘር፣
በቅርንጫፍና 
በዘንግ

ደንድሮካላመስ 
ባርባተስ

300-1100ሜ  ወፍራም የሀሩር አካባቢ ዝርያ፣ ማካከለኘ 
የግርግዳ ውፍረት ያለው፣አመካኝ ጠእናብ 
መጠን 1000ሙሜ.

ቁመት፡ከ10-15ሜ.
ውፍረትከ10-15ሜ. 

ለእደ ጥበብ፣ለቦርደ፣ 
ለቤት ቁሰቀቁስ፣ለምግብ

በዘር፣ ነቅሎ 
በመትከል፣ 
በዘንግ

ባምቡሳ 
ፖሊሞርፋ

0-1500 ሜ ባምቡሳ ፖሊሞርፋ በመካከለኛና የዳበረ 
አፈር ባላቸው በከፍል ሞቃታማ አካባቢ 
የበቅላል፣አማካኝ የዝናብ መጠን፡ 800-
6000ሚሜ. ብርድን ከ -3 ዲሴ እስከ 
+53ዲሴ. የሚቋቋም፣ ተስማሚ የአየር 
ሁኔታ 18-30ዲሴ. 
የቅርንጨፍ ቁመት፡ ከ12-20 ሜትር 
ለእንጨት የቀረበ ለመቁረጥ ሚመች

ሜትር፤
ውፍረት ከ5 15ሜትር፤
ግርግዳ፡ 2ሴሜ ከታች 
0.3 ከጨፍ

ለከዘራ፣ ለስንጥቅን 
ስንጥር ስራ፣ለእደ 
ጥበብና ለምግብ ቀርከሀ 
ስር፣ለጠርስ 

በዘር፣ 
በቅርንጨፍ፣ 
በዘንግ፣ 
በማጋደም

ዳንድሮካላመስ
ዩናኒንሰስ

80-800ሜትር ከ1700-2840ሜ.
ይገኛል፣በባይማህ
1800-2300ሜ.
በቻየና በ2000 
ሜ. አካባቢ 

በሀሩር አካባቢ ሚበቅል ግዙፍ 
ዘር፣የሚፈልገው የዝናብ መጠን ከ1000-
3000 ሚሜ አማካኝ የሙቀት መጠን፡ 
10ዲሴ እና ከዚያ በላይ 

የዘንግ ቁመት-ከ18 -25 
ሴሜ. 
ውፍረት፡ 11ሴሜ.

ለግንባታ፣ ለምግብ፣ 
ለወረቀት ስራ

ደንድሮካላመስ 
ሰትሪከተስ

0-1200ሜትር 1500ሜትር ለሀሩራማና ከፊል ሀሩራማ አካባቢ አሸዋማ 
አፈር የሚስማማ፣ የዝናብ መጠን750-
4000ሚሜ.
ከ-5 እሰከ 45ዲሴ. የሙቀት መጠን 
በዘመካኛ 20-30ዲሴ፣

ለቤት ቁሳቁስ፣ለቅርጫት 
ሰራ፣ለምብብና 
መኖ፣ለከሰል መሰል 
ሀይል ምንጭ

በዘር፣ 
በቅርንጨፍ፣ 
በዘንግ፣ 
በማጋደም

ባምቡሳ ባምቡ 
(L.)Voss.. 

0-1500 ሜ እስከ 1800ሜ. 
ተራከሃን፣ ኢኒዲያ

ለሀሩርን መካከለኛ ሀሩር የሚስማማ፣ 
ዳበረ አሸዋማ አፈር የሚመርጥ፣ጠንካራ 
ውርጭን እንደ ደንድሮከላመስ ሰትሪክተስ 
የሚቋቋም፣የዝናብ መጠንከ750- 
4000ሚሜ.

ዘንግ ቁመት፡ 30ሜ. 
ውፍረትከ10-18ሴሜ.
የአጀብናዘንግ ቄጥሩ 
ከፍተኛ የሆነ

ለግንባታ፣
ለቤትቁሳቁስና 
ሰጠራ፣ለምግብ፣
ይዞታንና ወሰንን ለመለያ

በቅርንጫፍና 
በዘንግ

ባምቡሳ ነታንስ 600-
1500ሜትር

በ2000ሜትር 
በደንብ የበቅላል
(አታራከሃነደ፣ 
ኢንዲያ

በመካከለኛ ሀሩር (በመካለኛው ሂማሊያ) 
ከፍተኛ ዝናብ የሚስማማው፣የዝናብ 
መጠን 2300-3000ሚሜ. ይሁን እንጂ 
700-4500 የቋቋማል፣ የሙቀት መጠን 
ከ4-37ዲሴ.

የዘንግ ቁመት፡
10-20ሜ.ወፍረት ከ5- 
10ሴሜ.፣ወፍራምና 
ቀጥተኛ

ለግንባታ፤ ለቁሳቁስን 
ለስንጥቅ ቀርሀ ስራ

በመንቀል 
መትከል፣
በዘንግ፤
በማጋደም

ማጣቀሻ 1፡ የቀርከሀ ዝርያ፣የሚበቅልበት የአየርና አፈር ሁኔታና የሚሰጠው ጥቅም
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ሙያዊ ጽሁፍ

ቀርከሀ የመትከል ዘዴ

ባምቡሳ 
ባልኩዋ

ከ0-1000 
ሜትር

በ2000 
በጥሩሁኔታ 
የሚበቅል፣
አመራ ክልል 
ኢትቶጵያ፣
ምቤያታናዛኒያ

ከፈ ባለ የዝናብ መጠን ሚበቅል ከ1500-
5000፣ ድርቅነ እስከ 700ሚሜ ዝናብና፣ 
ሙቀት 5ዲሴ ብርድን የሚቋቋም

የዘንግ ቁመትከ15-
25. ውፍረት ከ8-15 
ወፍራም ግርግዳ፣ 
ከፍተኛ ግዝፈ ህይወት

ለግንባታ፣ ለቤት 
ቁሳቁስ፣ለምግብ፣ 
ለከሰልና መሰል የሀይላ 
ምንጭ 

በቅርንጫፍ፣
በማጋደም

ባምቡሳ 
ቩለጋ
ሪስ

0-1500 ሜትር ሜትር ላይ 
በሰሜን ኪቩ፣ 
ኮንጎ፣ 2000ሜትር 
ማዳጋስካር የታየ

የፓነ ትሮፒካል ዘር፣መቀትና እርጥበት 
የሚፈልግ ከ 1200 ሲይልፍ ምርታማነቱ 
የሚቀንስ፣ 
የዝናብ መጠን1200-1500ሚመሜ.ቢሆንም 
እስከ 700-4500 የሚቋቋም፣
እርጥበወ አፍር የሚፈልግ፣ 
ድርቅን የሚቋቋም

cmዘንጉ ቁመት 
አጭርከ 7- 15ሜ. 
ውፍረቱ፡
ከ4-7 ሴሜ. ቢጫ 
መልክ ያለው ውፍረት 
ከ5- 10የሚደርስ

ለእደ ጥበብ 
ስራ፣ለግንባታ( ለአጥር) 
ካለው ግዝፈ ህይወት 
ለከሰልና ለመሰል ሀይላ 
ምንጭ

ለማላመድ 
ቀላል፣
በቅርንጫፍ፣
በአንግ፣
በማጋደም

ደንድሮካላመስ
ጂጃንተስ

0-1200ሜ. 
ውርጭን እስከ 
0-1እስከ 0 
የሚቋቋም

ከ1300,2100በ 
ኪቩ ሰሜን ኮነጎ

በመካከለኛና መካከለኛ ትሮፒካል፣ 
በከፍተኛ ሙቀትና እርጥበት፣መጠጥ ያለ 
አፈር፣
እስከ -0.2ደሴ. የሚቋቋም፣  
ግን ከ1200-4500የዝናብ መጠን ከ1800- 
3600ሚሜ.፣

ዘንግ ቁመትከ 20-
30ሜ፣ ውፍረት 
ከ15-30ሴሜ፣መካከለኛ 
የግርግዳ ውፍረት

ለግንባታ፣ ለእደ ጠበብ 
ውጤት፣ ለፓናል፣ለከብት 
ለመኖ፣ ለከሰልን መሰል 
የሀይል ምንጭ

በማጋደም፣ 
በቅርንጫፍ፣ 
በዘንግ

ዳነድሮካላመስ 
ሃሚልቶኒ

ከ600-
1500ሜትር

2000ሜትር 
ከፍታበጥሩ ሁኔታ 
የሚበቅልበሰሜን 
ሂማሊያሰ ሕንደ፣ 
በአማራ ክልል 
በኢትጵያ

ለመካከለኛ ሀሩር አካባቢ 
የሚስማማ፣የዝናብ መጠን ከ750- 5000፣ 
ሙቀት አነስተኛ -0.5 ከፍተኛ 46ዲሴ.

የዘንግ ቁመት 15-
25ሜ. ውፍረትከ 
ከ9-19ሴሜ፣ 
መካከለኛ የግርግዳ 
ውፍረት  ግን 
የሚለጠጥ

ለግንባታ፣ለእደ ጥበብ 
ውጤት፣ለምግብ በጣም 
የተመረጠ፣ለከብት መኖ

በቅርንጫፍ፣
በዘንግ፣
በማጋደም

ደንድሮካላመስ 
አስፐር

ከ400-
1500ሜ.
ለተሸለ ውጤ 
ት ከ400-500 
ሜትር

2000 ሜትር 
ለይ ማዳጋስካር 
ለይ ጥሩ ውጤት 
አለው

በትሮፒካልና በመካከለኛ ተሮፒካል 
ሚገኝ፣ውርጭን እሰከ -0.4ዲሴ 
የሚቋቋም፣አመታዊ ዝናብ መጠን ከ 1800- 
3600 ይሁን እንጂ እስከ 1200-4500 
የሚቋቋም፣

የዘንግ ቁመትከ 
15-20ሴሜ፣ውፍረት ከ 
8-20ሴሜ፣መካከለኛ 
የግርግዳ ውፍረት

ለግንባታ፣ለቤት ቁሳቁስ 
ስራ፣በከፍተኛ 
ደረጃ ለምግብ፣
ለኢንዱስትሪ 
ውጤቶች

በዘንግ፣
በቅርንጫፍ

ደንድሮካላመስ 
ሁከሪ

700-
1500ሜትር

በሀሩርና መካከለኛ ሀሩር በአሸዋማና 
ሸክላማ አፍር የሚበቅል ዘር፣በከፍተኛና 
ሞቃታማ ቦታ የሚያድግ፣ የዝናብ 
መጠን1200ሚሜ

የዘንግ ቁመት15-
20ሜትር፣ውፍረት10-
20ሴሜ ከፍተኛ ግዝፈ 
አካል

ለግንባታ፣ለሰጠራና 
ፓኔል ስራ፣ ለእንቡጥ 
ዝግጅት፣ለሀይል ምንጭ

በዘንግ

ደንድሮካለመስ
ብራንዲሲ

700-
1500ሜትር

እርጥበት ባለው 
ደረቅ አየር 
የሚበቅል

በሀሩርና በከፊል ሀሩራማ አየር የሚገኝ፣ 
ውርጭን እስከ-0.3ዲሴ የሚቋቋም፣ የዝናብ 
መጠን፡ 1800 – 3600 ይሁን እንጂ 
ከ1200 – 4500 የሚቋቋም

የዘንግ ከፍታከ19-
33ሜ.፣ውፍረትከ 
ከ13-20ሴሜ፣ከፍተኛ 
ግዝፈተ አካል 

ለግንባታ፣ለቤት ቁሳቁስ፣
ለእርሻ 
መገለገያ፣ለሰጠራና የእደ 
ጥበብ ውጤት፣
ለምግብነት፣
ለከሰልና ቀጣይነት 
ላለው ሀይል ምንጭ

በዘንግ፣
በቅርንጫፍ

ዱዋዱንጋ 
ሰቲፎሊ

ከ500-1600ሜ በቡና አብቃይ
ሀገሮች ከቡና ጋር 
የሚገኝ 

ለመካከለኛ ሀሩር አየር ጸባይ ተስማሚ 
የሆነ እስከ-0.2ሴግ.
አማካኝ የዝናብ መጠን1200-2500ሚሜ

የዘንግ ቁመት፡
30ሜ፣ውፍረት 
እስከ20ሴሜ፣ወፍራም 
ግርግዳ፣ አጭር አጥቅ

ለግንባታ፣ለቤት 
ቁሳቁስ፣ለእደ ጥበብ

በቅርንጫፍ

ታይሮሰታቺየስ 
ኦሊቬሪ 
ጋምብሌ

500 -700
ሜትር 

እስከ 1000 ሜትር
ኡተረካንድ፣ህንድ

ለሀሩር አውረጃ ከ1000-3000ና በላይ 
ዝናብ መጠን ላለው

ቁመትከ15-25 ሜ. 
ውፍረት 5ሴሜ፣ድፍን

ለግንባታ፣ለቤት ቁሳቁስ 
ስራ
፣ለእርሻ 
መገልገያ፣ለምግብ

መትከል


