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

ቀርከሀን በዘር ማራባት
መግቢያ
ቀርከሀ አንድ ጊዜ ከአበበ በኋላ የሚጠፋ ወይም የሚሞት አይነት ተክል ነው። ቀርከሀ የተለያየ ዝርያ ያለው ሲሆን እንደ ዘሩ ሁኔታ ከ 3 እስከ 120
አመት በሚሆን ጊዜ ያብባል። ከዚህ በተጨማሪ የቀርከሀ ዘር እድሜ አጭርና ሊበቅል በሚችልበት ሁኔታ ሊቆይ የሚችለው ከአንድ እስከ ሁለት
ወር ብቻ በመሆኑ ቀርከሀን በዘር የማራባትን ዘዴ ፈታኝ አድርጎታል። የቀርሀ ዘር ወይም ፍሬ መጠን እንደ ዝርያው የተለያየ ሲሆን አንዳንዶቹ
የአዝርእርት ፍሬ፣ ሌሎች እንደ ሩዝ ፍሬ በመጠን አነስ ያሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ የእንጆሪና የማንጎ ፍሬ የመሰሉና ጎላ ብለው የሚታዩ ናቸው።

በዘር የማፍላት ዘዴ
የቀርከሀ ፍሬ በተስተካከለ መደብ ላይ መዘራት ያለበት ሲሆን ቦይ በመክፈት ፍሳሽ ወደ ዘሩ የማይደርስ መሆኑ መረጋገጥ ይኖርበታል። የመደብ
ዝግጅቱ ተገቢውን የአፈር ውህድና የተፈጥሮ ማዳበሪያ 1፣1፣1 ማመዛዘን አለበት። ይሁን እንጂ የማመዛዘኑ ሁኔታ የአፈሩን ውህድ ግምት ውስጥ
ያስገባ መሆን ይኖርበታል። የማፍላት ሂደቱ በግማሽ ጥላ ውስጥ መከናወን ያለበት ስለሆነ በዛፍ ጥላ ስር ወይም በመረብ በተሸፈነ ሁኔታ መከናወን
ይኖርበታል።

የደረጃ በደረጃ ዝግጅት
ለተሻለ ውጤት የቀርከሀ ፍሬ ወይም ዘር እንደተሰበሰበ መዘራት ይኖርበታል። በመሰብሰብና በመዝራት መካከል የሚፈጠር የጊዜ ልዩነት የዘሩን
የመብቀል አቅም ያሳንሰዋል። ከመዝራት በፊት ዘሩን ለ24 ሰአት በመደበኛ ውሀ ውስጥ ማቆየት። በውሀው ላይ የተንሳፈፈውን ዘር በመተው ከስር
የዘቀጠውን ብቻ በመምረጥ መዝራት።

ዝግጅት አንድ
3. አፈሩን በመመለስ ጉርጓዱን በአፈር
መሙላት።

1. የእጅን ጣት ወይም የዛፍ ቅርንጫፍን
በመጠቀም 5 ሚሜ ጉርጓድ ማውጣት ወይም
መቆፈር።

2. በጉርጓዱ ውስጥ ዘሩን ማስቀመጥ
በማይታይ መልኩ መቀመጡን ማረጋገጥ።

4. የመትከያ መደቡን እርጥበት መጠበቅ
አስፈላጊ ሲሆን በየቀኑ ውሀ ማጠጣት
የሚመከር ነው።

5. ፍሬው በተተከለ ከ5 እስከ 7 ቀናት መብቀል ይጀምርና ከዚያም እስከ 25ኛው ቀን ደረስ
መብቀሉን ይቀጥላል። የበቀለው ችግኝ ከ 4 እስከ 6 ቅጠሎች ሲያወጣ ወደ ሌላ ቦታ ማዘዋወር
ይቻላል።

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

ቀርከሀን በዘር ማራባት
ዝግጅት አንድ
6. የችግኝ መትከያ በአፈር አሸዋና ኮምፖስት
ወይም ማዳበሪያ 1: 1: 1 በሆነ ምጣኔ ማዘጋጀት።
ይሁን እንጂ አሸዋማና ዋልካ አፈር በመትከያ
ከረጢት ውስጥ ከተሞላ ምጣኔው 3 እጅ
አፈርና 1 እጅ ኮምፖስት ወይም ማዳበሪያ
መሆን ይኖርበታል።

7. የመትከያ ከረጢቱ በሚፈለገው ግብአት
መሰረት በቅድሚያ መዘጋጀቱ ሲረጋገጥ
ችግኙን ከመደቡ ላይ ማንሳት። በመቀጠልም
በቂ ውሀ በመስጠት አፈሩን በአግባቡ
ማረጋጋት።

9. ችግኙን በከፊል ከ50 እስከ 75 በመቶ
በሚሆን በዛፍ ጥላ ስር ወይም በመከለያ
መረብ ስር በማቆየትና ከቀጥተኛ የጸሀይ
ብርሀን በመጠበቅ ለሁለት ወራት ያህል
ማቆየት።

10. በየቀኑ ውሀ ማጠጣትና ማረም ችግኙን
ጤናማ ያደርገዋል።

8. ከላይ እንደተገለጸው በእንጨት ወይም
በጣት በመጫን ጉርጒድ ማዘጋጀት።
ዘሩን ወይም ፍሬውን በጥንቃቄ በጉርጒዱ
ታችኛው ወለል ላይ ማስመጥ።ጉርጒዱን
በአፈር መሙላትና በእጅ ጫን ጫን
በማድረግ ማጥበቅ። የመትከያ ከረጢቱ
6 በ 8 ኢንች ወይም ከዚያ በላይ መሆን
ይኖርበታል።

11. የቀርከሀ ችግኝ በበቀለ በዘጠኝ ወራት ውስጥ ሙሉ በሙሉ ለተከላ ዝግጁ 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

