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

በቅርንጫፍ የማባዛት ዘዴ
መግቢያ
ቀርከሀን በቅርንጫፍ የማባዛት ዘዴ ቅርንጫፉ በሚወሰድበት ቀርከሃ እድገት ላይ ጉዳት የማያስከትል ዘዴ ነው። ይህ ዘዴ በዋናነት ከስር
በኩል ከፍ ላሉ፣ ስራቸው በግልጽ ለሚታይና ጎልቶ የሚታይ
ቅርንጫፍ ላላቸው የሚመረጥ ሲሆን እንደ Dendrocalamus Spp. and Bambusa Spp. ላሉት ወፍራም
ግርግዳ ላላቸው ዝርያውች ተመራጭ ነዉ፡፡ በቀርቀሃዉ
ላይ ከሚታዩ ቅርንጫፎች መካከል ግንዱ ላይ ወፈር ያሉ
እና በመጀመሪያና ሁለተኛ የበቀሉ ቅርንጫፎችን መጠቀም
ከፍተኛ ውጤት ያስገኛል።
በቅርንጫፍ የመትከል ዘዴን በዝናብ ወቅት መግቢያ ወይም
መደበኛዉ የክረምት ዝናብ ከጀመረ ሶስት ወር ዉስጥ ቢሆን
ይመረጣል።

ተቆርጦ የተወሰደዉን ቅርንጫፍ ጉማጅ / ለማፍላት አመቺ ዘዴ
ቅርንጫፍን ለማራባት ከአሸዋ በተሰራ መደብ ላይ መጠቀም አዋጭ ነው። ምክንያቱም አሸዋ ከሌሎቹ የማሳደጊያ ግብአቶች በተለየ
መልኩ በቀላሉ በአካባቢ የሚገኝ፣ በአንፃራዊነት ርካሽ መሆኑና ምንም አይነት የኬሚካል ስጋት ስለሌለበት ነው። በተጨማሪም አሸዋ
ውሃን ለማጥፈፊያነት ጥሩ ነው ፣ አየር በውስጡ በቀላሉ ያስተላልፋል በሌላ በኩል፣ ስር በቀላሉ አሸዋውን ሰንጥቆ ስለሚያልፍ
ለራይዞም (ለሥር ግነዱ) መመስረት ምቹ ነው፡፡ በተጨማሪም ችግኙን በማዛወር ወቅት ስሩን በቀላሉ ለማላቀቅ ይረዳል።

የአሸዋ መደብ ዝግጅት
ሶስት የሸክላ ጡቦችን ቁመት ያህል ዙሪያዉን የሸክላ ጡብ በመደርደር አፈርና አሸዋውን
በመገደብ መደቡን ማዘጋጀት። ስለዚህ መደቡ ከፍታው እስከ 20 ሴሜ፣ ስፋቱ 1.2 ሜትር፣
ርዝመቱ ከ 5 እስከ 10 ሜትር ሆኖ ወይም ከዚያም በላይ እንደአሰፈላጊነቱ ይዘጋጃል።

የቅርንጫፍ አመራረጥ
1) ለዚህ ዜዴ የሚያስፈልገዉ ቅርንጫፍ ከ1 እስከ 3 አመት
እድሜ የሆነዉ ቀርቀሃ ሲሆን ጤነኛ፣ በግልጽ የሚታዩ
ቅርንጫፎች ያሉት ቀርከሀ መሆን አለበት። ከዚያም ራይዞም
(የሥር ግንድ) የሚመስለውንና ከታች ከፍ ወይም አበጥ ብሎ፤
ትንንሽ ሥር የሚመስሉ፤ እምቡጥ እና ቅጠሎች የሚታዩበትንን
ቅርንጫፍ መምረጥ፡፡

2) በመጋዝ አማካኝነት አበጥ ብሎ የሚታየውን ቅርንጫፍ
እንዳይሰነጠቅ ተጠንቅቆ ቆርጦ መለየት። ከተመሳሳይ ቀርከሃ
ላይ ሁለተኛ የበቀለዉን ቅርንጫፍን እንደ አንደኛው ቅርንጫፍ
ሁሉ ያበጠውንና ስሩና ቅጠሉ በግልጽ የሚታየውን በመቁረጥ
መጠቀም፡፡
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3) የተመረጠዉን ቅርንጫፍ ከ3 እስከ 5 አንጓ ወይም አጥቅ በመቁጠር አበጥ ያለውንና በደንብ ያጎነቆለውን እምቡጥ በመተዉ
አለፍ ብሎ የተቀረዉን ክፍል ቆርጦ መለየት። በሶስተኛ ደረጃ ያሉትን ቅርንጫፎች በመቁረጥ ከተቆረጠው ክፍል ላይ በመመልመል
ቅጠሎቹን ማሰወገድ እርጥበትን ለመጠበቅና ትነትን ለመቆጣጠር ይረዳል። ቅርንጫፉን በብረት መጋዝ፣ ቅጠሎቹን ግን በመቀስ
አማካኝነት መመልመል ይቻላል፡፡

1

2

የተቆረጠውን ቅርንጫፍ በገለባ በመሸፍንና ጥላ ውስጥ በማቆየት እርጥበትን መቆጣጠር።
በተቻለ መጠን በፍጥነት ወደ ችግኘ ጣቢያ ማጓጓዝ

በችግኝ ጣቢያ የሚከናወኑ ተግባሮች
1) ለተከላ ሂደት የተዘጋጀውን ቅርንጫፍ በስር ማሳደጊያ
ውህድ (Indole butyric acid, concentration - 200 ppm
or Naphthalene
Acetic Acid
(NAA). ውስጥ
መንከር። ይህ
ሁኔታ ስሩ በቀላሉ
እንዲወጣና
ስር የማብቀል
እድሉን ከፍተኛ
ያደርገዋል። የመትከልና የማብቀል ሂደቱ የሚከናወነው
የዝናብ ወቅት ላይ ከሆነ የስር ማሳደጊያ ውህዱን መጠቀም
አስፈላጊ አይሆንም።

3) መሬቱን በእጅ በመቆፈር አበጥ ያለውን ጫፍ በተዘጋጀው
የአሸዋ መደብ ውስጥ መትከል።

2) ከመትከል በፊት የተቆረጠውን
የቀርከሀ ክፍል ጫፍ በፈንገስ
መከላከያ ውህድ (1 ግራም በ
1ሊትር) ምጣኔ ውስጥ ለ 5 ደቂቃ
ያህል መንከር።

4) የተቆረጠውን ጫፍ በአዛባ ወይም በጭቃ መሸፈን።
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5) የአሽዋ መደቡ
በግማሽ ጥላ ውስጥ
መሆን ያለበት ሲሆን
ይህምየተክሉን
እርጥበት የበለጠ
ለመጠበቅ ይረዳል።

6) በቀን ከ3 እስከ 4
ለሚደርስ ጊዜ ውሀ
ማጠጣት። ራይዞምና
ስር
መውጣቱን
መከታተል።
ስሩ
እንዳይጎዳ ተገቢውን
ጥንቃቄ በማድረግ
መንቀል።

7) ቀርከሀ ከ 10 እስከ 20 ባሉት ቀናት ውስጠ ማቆንደል
ይጀምራል። እንደ ቀርከሀው አይነት የሚለያይ ቢሆነም
በቅርንጫፍ
የሚባዛ ቀርከሀ
ከ 25 እስከ 90
በሚደርሱ ቀናት
ስር ያወጣል።

8) አፈር፣ አሸዋና ማዳበሪያን 1:1:1 በሆነ ልኬት በመትከያ
ከረጢት/ፖሊ ባግ ውስጥ ሞልቶ ማዘጋጀት። የተነቀለውን
ችግኝ ወደ መትከያ ከረጢቱ በጥንቃቄ ማሸጋገር። ከረጢቱ
15 ሴንቲሜትር በ 20 ሴንቲሜትር ወይም ከዚያ በላይ መሆን
ይኖርበታል።

ወደ መትከያ ከረጢት የተዛወረውን ችግኝ በከፊል ጥላ ወይም የችግኝ ዳስ ስር በማቆየት
በመደበኛ ሁኔታ ጠዋትና ማታ ውሃ ማጠጣት። ከአንድ ወር በኋላ ዳሱን በማንሳት ለፀሐይ
ክፍት ማድረግ።
ከ 4 እና 6 ወራት በኋላ ለተከላ የተዘጋጀ ይሆናል።

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

