
ደች̄–ሲኖ ኢስት አፍሪካ ባምቡ ዴቬሎፕመንት ፕሮግራም፣ ኢትዮዽያ

 ሙያዊ ጽሁፍ

በማጋደም የማባዛት ዘዴ

መግቢያ

ቀርከሀን አጋድሞ የማራባት ዘዴ የተለያዩ የማራባት ቴክኒኮችን በአንድ ላይ አቅፎ የያዘ ዘዴነው፡፡ይህም ሙሉ ቀርከሀ ሙሉ ለሙሉ 
ሳይቆረጥ አንጓው እና ቅርንጫፉን መሬት ውስጥ አጋድሞ በማስገባት ተጨማሪ ብቀለት እንዲያመጣና ስር እንዲያወጣ የማድረግ 
ዘዴ ነው፡፡ይህ ዘዴ አዲስ ብቃዮች ለማግኘት ዋናው ግንድ ሳይቆረጥ ተግባራዊ የሚሆን ዘዴ ሲሆን ሦስት አይነት መንገዶች አሉት።

ሀ) ቀላል መንገድ
1. ከአንድ እስከ ሁለት አመት የሞላው ጤነኛ ቀርከሀ መለየት።
2. ከመሬት ከአንድ አስከ ሁለት አንጓ ከፍ ብሎ በከፊል መቁረጥ (ለማጋደም አንዲመች በተቃራኒ በኩል መቁረጥ)።
3. ቀርከሀውን መሬት እስኪነካ ማጠፍና ጫፉን በመቁረጥ ለጎንዮሽ እድገት ማመቻቸት።
4. 2 ወይም 3 አንጓ ያለው ቅርንጫፍ ከዋናው ቀርከሀ በቅርብ ማቆየት።
5. እርጠበትን ለመጠበቅ ቅርንጫፍና ቅጠሉን መመልመል ትነትን መከላከል።
6. ጥልቀት በሌለው ቦታ ውስጥ ግንዱን ቀብሮ አፈር  በማልበስ ተመልሶ እንዳይነሳ እንጨት  ወይም ድንጋይ  መጫን።
7. ማናኛውንም አፈር (ብስባሽ)  በማስታቀፍ ስር  የሚያወጣበትን ሂደት ማፋጠን፡፡ እንደ ሁኔታው  ውሀ ማጠጣትና ዘወትር 
እርጥብ እንዲሆን ማድረግ።
8. አዲስ  ችግኝ ከበቀለ  (ስር ፣ራይዞም ግንድ እንዲሁም ቅጠል) ካወጣ አዲሱን ችግኝ ከዋናው ግንድ በስለታማ መቁረጫ በመለያየት 
ወደ ተዘጋጀለት መትከያ ላስቲክ ማዘዋወር።
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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

ችግኝን የማዘዋወር ቅደም ተከተል

1. የእጅ መጋዝ ወይም ሌላ ስለት ያለው 
መቁረጫ በመጠቀም ከዋናው ተክል 
መለየት። እያንዳንዱ ተክል ወይም 
ግንጣይ የዳበረ ራይዞም፣ ስር፣ አገዳና 
ቅጠል ሊኖረው ይገባል።

የተገነጠለውን ተክል በከፊል (50 % shade) ጥላ ስር በማቆየት በየቀኑ ውሀ ማጠጣት። 
ከአንድ ወር በኋላ ትከሉን ወደ ጸሀይ ማውጣት።

ለ∕)  በአየር ላይ ማከናወን
1. ይህ የሚሰራው በዋናው ቀርከሀ ላይ ባሉ ጠንካራ እንቡጦች ላይ ያለ ቅርንጫፍ ስር መሳይ ነገር በደንብ ሲኖረው ነው፡፡
2. አንድ ሦስተኛ የሚሆነውን ቅርንጫፍ ከቋሚው ቀርከሀ ላይ መቁረጥ።
3. የማሳደጊያ ግብአት  አፈር፣ ፍግ፣ የብስባሽ ቅልቅል ሊሆን ይችላል፡፡ ይህ ማሳደጊያ ዘወትር እርጥበት እንዲኖረው ያስፈልጋል፡፡ 
ስለዚህ ውሀ ለማጠጣት ይመቺ ዘንድ በክረምት ወቅት ቢሆን ይመረጣል።

4. አንድ ጊዜ ስሩ በደንብ  መብቀል  ካሳየ ወይም ከጀመረ ከዋናው ግንድ ላይ በማለያየት በተዘጋጀለት 
ላስቲክ መውሰድ ይቻላል።

የማጋደም ዘዴ

2. ከመገንጠል በፊት ቅርንጫፉን በመመልመል ሊፈጠር የሚችለውን 
የውሀ ትነት በመቆጣጠር ተክሉን ከድርቀት መከላከል። መገንጠሉ 
ወይም መቁረጡና መጒጒዙ በዝናብ ጊዜ ወይም በምሽት መከናወን 
ይኖርበታል።

3. ግንጣዩን ወዲያውኑ ወደ መትክያ ከረጢቱ በማሸጋገርና በመትከል 
ውሀ ማጠጣት።


