
ደች̄–ሲኖ ኢስት አፍሪካ ባምቡ ዴቬሎፕመንት ፕሮግራም፣ ኢትዮዽያ

ሙያዊ ጽሁፍ

ቀርከሀን ከነስሩ በመንቀል ማራባት

መግቢያ

ቀርከሃን ከነስሩ ራይዞሙን ጨምሮ በመንቀል ወደ ሌላ ቦታ በማዘዋወር መትከል በቀርከሀ አብቃይ ሀገሮችና በገበሬዎች ዘንድ የተለመደ 
ቀርከሀን የማራባት ዘዴ ነው። በዚሀ የማራባት ዘዴ የሚነቀለው ቀርከሀ ራይዞም ፣ ስርና ከ 3 እስከ 5 የሚደርሱ አንጒዎች ያሉትን 
የቀርከሀ ግንድ ወይም ቋሚን ያካትታል። የቀርከሀ ግንድ ፣ ስርና ራይዞም የያዘ ቀርከሀ በቀላሉ ሊበቅል ይችላልና። 

1. በቅድሚያ 
ከተፈለገው ዘር ከ 
1 እስከ 2 አመት 
እድሜ ያለው፣ 
ጤናማ ቀርከሀ 
መምረጥ።

2. የተመረጠውን የቀርክህ 
ግንድ ከአንገቱ ላይ ስለት 
ባለው ቢለዋ ወይም መጋዝ 
መቁረጥ። በሚቆረጥበት ጊዜ 
በግልጽ የሚታየውን እንቡጥ 
ወይም ያቆነደለውን መለየት፣ 
ካልሆነም ከአንጒው ወይም 
ቅርንጫፉ በላይ ከ 3 እስከ 5 
አንጓ  መቁጠርና ከማሬት ከፍ 
ብሎ ከመጀመሪያው አንጓ በላይ ከ 3 እስከ 5 አንጓ በማስረዘም 
መቁረጥ። የቅርንጫፍ ማውጫ ክፍሎቹን በመለየት ከአንጓው በላይ 
መቁረጥ።

3. የተመረጠውን 
ቀርከሀ ተክል 
ራይዞሙና 
ስሩ እንዳይነካ 
በመጠንቀቅ 
ዙሪያውን በመቆፈር 
አፈሩን ማውጣትና 
የራይዞሙን አንገት 
መለየት።

4. የተለየውን የራይዞም አንገት በመጋዝ ወይም ስለት ባለው መቁረጨ መቁረጥ። በዚህ ገዜ ያቆነደለው ክፍልና አዲስ የሚወጣው 
ወይም የሚወለደው ጉዳት እንዳይደርስበት ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል።

በመንቀል የማራባት ዘዴ

ትክክለኛ ወቅት

ይህን የማራባት ዘዴ በችግኝ ጣቢያወች አካባቢ ተግባራዊ ለማድረግ ትክክለኛውን ወቅት መጠበቅ ያስፈልጋል፣ ትክክለኛው ጊዜም 
የዝናብ ወቀት መግቢያ ነው ፣ ምክኒያቱም በዚህ ጊዜ ቀርከሀ የመውለጃ ጊዜው በመሆኑ በግንዱ ውስጥ ያለው የምግብ ክምችት ከፍተኛ 
በመሆኑ ይሆናል።

የራይዞም እንቡጥ

የራይዞም አንገት
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ሙያዊ ጽሁፍ

ቀርከሀን ከነስሩ በመንቀል ማራባት

ቀርከሀን በመንቀል የማራባት ሂደት በዝናብ መግቢያ ጊዜ ቢሆን የተሻለ ውጤት ያስገኛል፣ ይህም የረይዞሙ እድገት በዚህ ጊዜ ከፍትኛ 
ስለሆነ ነው።

ቀርከሀን በመንቀል ለማራባት ትክክለኛው ጊዜ የራይዞም እምቡጥ መጠን ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ ነው ይህም የዝናብ ወቅት መግቢያ 
ነው። በመቆፈር ጊዜ የራይዞም እምቡጥ እንዳይጎዳ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይመከራል። የመትከሉ ሁኔታ እንደ ራይዞሙ መጠን የሚለያይ 
ሲሆን፣ አነስተኛ ለሆነ ዘር እንደ ቆላ ቀርከሀ 30 X 30 X 30 ሴሜ መካከለኛ መጠን ላለው ዝርያ እንደ ባምቡሳና ዳንዳሮካላመስ ላሉት 50 
X 50 X 50 ሴሜ ይሆናል።

መሰረታዊ ነጥቡ የመትከያውን የጉርጒድ 
መጠን ከራይዚሙ መጠን በሰፋት 
በአርዘመትና በጥልቀት ሁለት እጥፍ 
በማድረግ ማዘጋጀት ነው። በመትከል ጊዜ 
በነርሰሪ ሳይትም ሆነ በሜዳ ተከላ ላይ 
የከብት ፍግ መጨመርና የተቆረጠውን 
የቀርክሀ ክፍል መሸፈን ሊፈጠር የሚችለውን ድርቀት ለመከላከል ይረዳል። የሚተከለው የቀርከህ ችግኝ ቀጥታ 
መቆም ሲኖርበት እንዳይንቀሳቀስ ጠበቅ ብሎና ጠንክሮ መቆም ይኖርበታል።

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

ቅድመ ጥንቃቄ
ቀርከሀን በመንቀል ማራባት በአሸዋ መደብና በመትከያ ከረጢት በቀላሉ በጊዚያዊነት ከ1 እስከ 2 ወራት ጊዜ ውስጥ ሊተገበር ይችላል። 
ይህ በሚከናወንበት ጊዜ በመደቡም ሆነ በከረጢት የሚተከለው ችግኝ በከፊል በጥላ ውስጥ መቆየትና ድርቀትን ለመከላከል በመደበኛ 
ሁኔታ ውሀ መጠጣት ይኖርበታል። የዝናብ ጊዜን በመጠበቅም ለተከላ መጒጒዝ ወይም መትከል ይቻላል።

ተከላ

በዚህ ነቅሎ የመትከል ዘዴ የሚከናወን የቀርከሀ ማራባት በከፍተኛ ደረጃ ስኬታማ ወይም የመብቀል ሁኔታው ከፍትኛ ነው። ይሁን 
እንጂ ከሚጠይቀው የገንዘብ መጠን አኳያና በቀርከሀው እርሻ ላይ ከሚያስከትለው ጥፋት አንጻር ለከፍትኛ ደረጃ ተከላ የሚመረጥ ዘዴ 

አይደለም።
የዝናቡ ጊዜ ካለፈ የከፊል አጀብ ዘዴን መጠቀም ሌላ አማራጭ ነው። ለዚህ ሂደት ከ 2 እስከ 3 የሚደርሱ  የተያያዙ ረይዞሞችን 

ማሰባሰብ ያስፈልጋል። ይህ ዘዴ ሳሳ ያለ ግርግርዳ ላላቸው የቀርከሀ ዝርያዎች የበለጠ ተመራጭ ነው።

የአሸዋ መደብ ቦርሳዎች ውሃ ማጠጣት የመትከያ ቦታ

5. የተቆረጠውን ቀርከሀ ከነግንዱ፣ ስሩና ራይዞሙ ለይቶ 
ማውጣት። ውዲያውኑ የተቆረጠውን ቀርከሀ የራይዞም ክፍል 
እርጥበት ባለው ቅጠል፣ ጨርቅ ወይም ማንኛውም አይነት ቁሳቁስ 
በመጠቀም መሸፈን እርጥበቱን መቆጠቀጠር፣ በማንኛውም አይነት 
ጥላ ስር እንዲቆይ ማድረግና ወደ መትከያ ቦታው ማዘዋወር 
ወይም ማጓጓዝ።

በመንቀል የማራባት ዘዴ


