
ደች̄–ሲኖ ኢስት አፍሪካ ባምቡ ዴቬሎፕመንት ፕሮግራም፣ ኢትዮዽያ

ሙያዊ ጽሁፍ

የቀርከሀ ዘንግ ወይም አገዳን በመቁረጥ የማባዛት ዘዴ

መግቢያ

የቀርከሀ አገዳ ወይም ዘንግን በመቁረጥ የማራባት ዘዴ ወፍራም ግርግዳ፣ በግልጽ የሚታይ ቁንድልና ግልጽ ስር ላላቸው የከርከሀ 
ዝርያወች ተስማሚ የሆነ ዘዴ ነው። 
ስእል 1ን ይመልከቱ። ይህን ዘዴ 
ተግባራዊ ለማድረግ ወቅትን መጠበቅ 
ያስፈልጋል። 
ትከከለኛው ጊዜም በቀርከሀው ውስጥ 
ያለው የካርቢሀይድሬት ክምችት 
ከፍተኛ ካርቦሀይድሬት የተፋጠነ 
እድገት ላይ የሚገኝበት ማለትም 
የዝናብ ጊዜ ዋዜማ ነው።

በመደብ የማፍላት ሁኔታን በስእል 2 ይመልከቱ።በመደብ ለማፍላት ከኬሚካል ነጻ የሆኑ፣ በአካባቢው የሚገኙና ዝቅተኛ ወጪ ያላቸው 
ሀብቶችን መጠቀም ይመረጣል። እሸዋ በቀላሉ ውሀ የሚያሰርግና ለአየር ዝውውር አመቺ ከመሆኑም በላይ ያለችግርና ጥፋት ተክሉ ስር 
እንዲያወጣ ስለሚያሰቸል ለዚህ ስራ የተመረጠ ያደርገዋል። የቀርከሀን ዘንግ በመቁረጥ የማራባት ዘዴ  በጠፈፈ አሸዋማ አፈር ቢከናወን 
ይመረጣል።

የአሸዋ ማፍያ መደብ በሸክላ ዙሪያውን በመገደብ እነደአስፈላጊነቱ ከፍታውን 20 ሴሜ፣ ስፋቱን 1.2 ሜትር፣ ርዝመቱን ከ5 እስከ 10 
በማድረግ ማዘጋጀት ይቻላል ። መደቡ በሚዘጋጅበት ጊዜ ሸክላ ወይም ዲንጋይ ለመገደቢያነት መጠቅም ይረዳል። ቀርከሀን ሰንጥቆና 
ጠርቦ ለመገደቢያነት መጠቀምም ሌላ አማረጭ ነው።

የማብቀል ዝግጅት

የአሸዋ መደብ

 ማስገንዘቢያ፣
 ጥቁር ወይም የሚያጣብቅና የሸክላ አፈር ለማፍያ መደብ አይመከርም
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በቅደም ተከተል ማከናወን

1. በቅደም ተከተል ማዘጋጀት ከ 1 እስከ 
2 አመት እደሜ ያለው ያልተጎዳና ጤነኛ 
ቀርከሀ መምረጥ። የሚፈለገውን የቀርከሀ 
አይነት በእድሜ በትክክል ለመቁረጥ ይመች 
ዘንድ በእድሜ እየለዩ የቀለም ምልክት 
ማድረግ። የተመረጠውን ቀርከሀ ዝቅ 
ብሎ ስለት ባለው መቁረጫ ወይም መጋዝ 
መቁረጥ። ቁራጩን እርጥበት ባለው ገለባ 
ወይም ቅጠል በመሸፈን በጥላ ስር በማቆየት ወደ ተፈለገው ቦታ ማዘዋወር

2. በብዙዎቹ የቀርከሀ ዝርያዎች 
ለዚህ ስራ ተስማሚ የሚሆነው 
የመካከለኛው የቀርከሀ ክፍል ነው 
በመሆኑም የላይኛውን የቀርከህ 
ክፍል መቁረጥ።  በመቀጠል 
ቅጠሎቸን በማራገፍ ከ 3 እስከ 5 
አጥቅ ማስቀረት። 

3. በመቁረጥ ለማባዛት ዘዴ 
እንቡጥና ቅርንጫፎች ያሉት 
ከ 2 እስከ 3 የሚደርሱ 
አጥቆች ያሉት ቀርከሀ ቆርጦ 
ማዘጋጀት። ስንጥቅና የተጎዳ 
እንቡጥ ያለውን በማስወገድ 
አጥቁ መሀል ላይ መቁረጥ።

4. የተቆረጠውን ቀርከሀ እርጥበት ባለው ገለባ ወይም ቅጠል 
ሸፍኖ በጥላ ስር በማቆየት ወደ ሚፈለገዉ የመትክያ ቦታ ወይም 
የችግኝ ጣቢያ መጓጓዝ።

5. በችግኝ ጣቢያ ውስጥ ተቆርጦ የተዘጋጀውን ቀርከሀ በስር 
ማውጫ ውህድ (Indolebutryic acid (IBA) or Napthlene 
Acetic Acid (NAA) solution (200 ppm) ውስጥ ለሰአታት 
ቢቻልም ለአንድ ምሽት ማቆየት።

6. ከመትከል በፊት የተቆረጠውን የቀርከሀ ጫፍ በ 0.1 % ማለትም 
(1 ግራም በ1 ሊትር ) የፈንገስ መከላከያ ውህድ ውስጥ መንከር።

ማስገንዘቢያ
 የስር ማሳደጊያ ውህድን መጠቀም የስር ማውጣት ሂደቱን 
ከማፋጠኑም በላይ ስር የማውጣትና የመጽደቅ እድሉን ከፍተኛ 
ይደርገዋል። ይሁን እንጂ የስራ ሂደቱ ወቅቱን ያገናዘበና የዝናብ 
ጊዜውን መምጣት ተከትሎ የሚከናወን ከሆነ ውህዱን መጠቀም 

አስፈላጊ አይደለም።
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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

7. ለተከላ የተዘጋጀውን ቀርከሀ በተዘጋጀው የአሸዋ መደብ ላይ 
በ10 ሴሜ ልዩነት ማስቀመጥ። ይህን ርቀት መጠበቁ መጨናነቅንና 
የስር ማጠላለፍን ለማስወገድ ይረዳል።

8. የብቅለት ሂደት በአብዛኛው የቀርከሀውን ዘር መሰረት ያደረገ 
ቢሆንም ከ 10 እስከ 20 በሚሆኑ ቀናት የሚጀምር ሲሆን ከ 2 
እስከ 3 ለሚሆኑ ወራቶች የሚቀጥል ይሆናል።

9. በመቀጠል ራይዞምና ስር መውጣቱን ፈትሾና አረጋግጦ 
የወጣው ስርና ራይዞም እንዳይጎዳ በመጠንቀቅ ችግኙን ለቀናት 
ውሀ አጠጥቶ መንቀልና መጒጒዝ።

10. በቅድሚያ አፈር፣ አሸዋና 
ኮምፖስት፤ 1:1:1 በሆነ 
መጠን የመትከያ ከረጢቱን 
በመሙላት ማዘጋጀት። 
በመቀጠል በጥንቃቄ በመጋዝ 
ወይም ማንኛውም ስለት 
ባለው መቁረጫ በመቁረጥ 
መለየትና መትከል።

11. የተቆረጠውን ወይም ግንጣዩን በተዘጋጀው ከረጢት ውስጥ 
በመትከል በየጊዜው ውሀ ማጠጣትና በ50% ወይም በከፊል ጥላ 
ስር ማቆየት።

ችግኙን ለአንድ ወር ያህል 
በከፊል በጥላ ስር በማቆየት ወደ 
ጸሀይ ማውጣት። በዚህ መልክ 
የተዘጋጀውን ችግኝ ከ 6 ወራት 
በኋላ ወደተፈለገው ቦታ በማዛወር 
መትከል።

የተቆረጠውን ቀርከሀ በከፊል ጥላ ውስጥ ማስቀመጥ በውስጡ ያለውን አርጥበት ለመጠበቅ ይረዳል። በተጨማሪም በቀን 2 ጊዜ ውሀ 
በማጠጣት የአካባቢውን እርጥበት መቆጠቀጠር አስፈላጊ ሲሆን የተቋጠረ ውሀ እንዳይፈጠር መቆጣጠር ትኩረት ሊሰጠው ይገባል።


