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ሙያዊ ጽሁፍ

ቀርቀሃን በመነጠል ማራባት

መግቢያ

በችግኝ ደረጃ የሚገኝ ቀርከሃን በራይዞም የማባዛት ዘዴ ማይክሮ ፕሮሊፈሬሽን  ይባላል፡፡ በዚህ ዘዴ አንድን  የቀርከሃን  ችግኝ   ለሁለት 
ወይም ከሁለት  በላይ  ማባዛት ይቻላል ፡፡ ቀርከሃ አብቦ ዘር የሚሰጠው በእድሜው አንድ ጊዜ ብቻ ነው፤   በመሆኑም ዘር በየጊዜው 
ማግኘት አይቻልም ፡፡ ቀርከሃን የማራባት መንገዶች (የግንድ 
ስር ወይም ራይዞም፣ ቅርንጫፍ፣ ቀርከሃ ቋሚ ዘንግ በመቆራረጥ 
እና በማጋደም የማራባት ዘዴ ረጅም ጊዜ የሚወሰድና ወቅትን 
የሚጠብቅ  ወይም በዝናብ ወቅት  መጀመሪያ   የሚከናወን 
ስራ ነው፡፡ ይህም ቀርከሃ በውስጡ   የሚያከማቸው የእስታርች 
መጠንና  ስር ማብቀያ ቅመም ከፍተኛ የሚሆንበት  ወቅት ማለት 
ነው።

የክንዉን ቅደም ተከተል 
ቅድመ ዝግጅት

ከ4-6 ወር የሞላው ችግኝ ሆኖ ከ3 በላይ ዘንግ  ያወጣ እና ስሩ እና ራይዞሙ (ግንድ 
ሥሩ) የዳበረ ችግኝ ለማክሮ ፕሮሊፈሬሽን የማራባት ዘዴ ምቹ ነው፡፡ ችግኝ በማክሮ 
ፕሮሊፈሬሽን ዘዴ ከማራባቱ በፊት ከአረም ነፃ መሆንና  ውሃ በደንብ መጠጣት 
አለበት።

2. በላስቲኩ ውስጥ ያለውን አፈር ላስቲኩን በመቁረጥ ከስሩና 
ከራይዘሙ በማስወገድ ረይዞሙንና ስሩን ነጻ ማድረግ።

ችግኙ ከመነቀሉ ከቀናት በፊት ሲነቀል እንዲቀልና እንዲሁም 
ስሩ እና ራይዞሙ እንዳይጎዳ አፈሩ በበቂ ሁኔታ መለስለስና ውሀ 
መጠጣትና መርጠብ አለበት።

3. የታችኛውን 
የችግኝ ክፍል 
ማለትም ራይዞምና 
ስሩን በውሀ ማጠብ 
በዚህ ጊዜ የራይዞሙ 
አንገት በግልጽ 
ስለሚታይ ለመለየት 
ቀላል ይሆናል።

1. ወደ 75 በመቶ የሚደርሰውን ቅጠልና ቅርንጫፍ 
በመመልመል የእርጥበት መጠኑን መቆጣጠር።
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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

የክንዉን ቅደም ተከተል 

5. የችገኞቹን የሞት መጠን ለመቀነስ ይህ ተግባር 
በምሽት ወይም ቀኑ ቀዝቃዛ በሆነበት ሁኔታ ወይም 
ደግሞ በዝናብ ጊዜ ቢከናወን ውጤቱ መልካም 
ይሆናል።

6. ችግኞችን እንደተነቀሉ በቀጥታ በተዘጋጀላቸው ፕላስቲክ ውስጥ 
መትከል እና በበቂ ደረጃ ውሃ ማጠጣት። ብዙ ችግኞች ከሆኑ 
በባልዲ ውስጥ በማድረግ መጠነኛ ውሃ በመጨመርና ጥላ ስር አድርጎ 
እስከተከላው ሰዓት እንዲቆዩ ማድረግ።

አዲስ የተተከሉ ችግኞች በ50% ጥላ (የሽፋን መረብ) ውስጥ እንዲቆዩ በማድረግ በየቀኑ ጠዋት እና ማታ   አየሩ ሲቀዘቅዝ 
ውሃ   ማጠጣት። 

በዚህ ወቅት ምናልባት በውሃ ብዛት ሊከሰቱ የሚችሉ በሽታዎችን  ተከታትሎ ችግር ከተፈጠረ በአስቸኳይ ሪፖርት  ማድረግ 
ያስፈልጋል፡፡ ከአንድ ወር  በኋላ  ወደ ፀሐይ ማውጣት ይቻላል።

4. በስለታም ቢላ ወይም መቀስ (በሽታን ለመካላከል የታከመ መሆን ይኖርበታል) በመጠቀም ራይዞሙ፣ስሩና ግንዱ በደንብ 
የጠነከረውን ብቻ ቆርጦ መለየት። 


