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

 ሲምቦዲያል ቀርከሀን በተከታታይነት ለመንከባከብና ለመጠቀም ይረዳ 
ዘንድ የተዘጋጀ መመርያ

ቀርከሀ በየአመቱ በተመሳሳይ ሰአት የሚወልድና ራሱን የሚተካ አይነት ተክል ሲሆን ያረጀው ቀርከሀ ማለትም ከ 5 አመት በላይ የሆነው 
ቀርከሀ በእርጅና ይሞታል።ለስራ የደረሰው ወይም 
ከሶስት አመት በላይ የሆነው ቀርከሀ በወቅቱ 
እየተቆረጠ ለስራ መዋል ሲገባው በተቃራኒው 
ካልተነሳና ስራ ላይ ካልዋለ የእርሻው ምርታማነት 
እጅጉን የሚጎዳ ከመሆኑም በላይ የዘንጉ ጥራትም 
ዝቅተኛ ይሆናል።በሌላ በኩል የሚቆረጠው 
ቀርከሀ ብዛት ከመጠን ሲያልፍ የአጀብ መራቆትን 
ያስከትላል።በመሆኑም መጪውን ጊዜ ግምት 
ውስጥ በማስገባት እውቀትና ልምድን መሰረት 
ባደረገ መልኩ የቀረከሀ እርሻን መንከባከብ፣ ለስራ 
የደረሰውን ብቻ መቁረጥና መገልገል ቀርከሀን ተከታታይነት ባለው መልኩ ለመጠቀም ከማስቻሉም በላይ ለገበሬዎች፣ ለቆራጮችና 
ለቀርቀሀ ውጤት አምራቾች ጥሩ የገቢ ምንጭ ይሆናል።

በየአመቱ የሚወለድ እንቡጥ ወይም ሹትበየአመቱ በእርጅና የሚሞት ቀርከሀ

የቀርከሀ ተክል በባህሪው ዘንጎቹ ተለያይተው ወይም ተራርቀው በመቆም የሚታዩ ቢሆኑም ከመሬት በታች የሚውለው የአጀቡ 
ራይዞም እርስ በእርስ የተቆላለፍ ነው። 
• በቀርከሀ  አጀብ ውስጥ በተለያየ እድሜ ክልል 
ደረጃ የቀርከሀ ዘንጎች መኖራቸው ቀርከሀን 
በተከታታይነት ለመጠቀም የሚያሰቸል ጠቀሚ ሚና 
ይጫወታሉ።በእድሜ ልጅ የሆኑት ማለትም ከ 1 
እስክ 2 አመት የሆኑት ጥንካሬ የሚጎላቸው ቢሆንም 
የመውለድ ወይም እንቡጥ በማውጣት የእርሻውን 
እድሜ የማስቀጠል ሚና አላቸው። 
• ጥራት ላለው የቀርከሀ ውጤት ጥራቱ የተጠበቀ 
ጥሬ እቃ እሰፋላጊ ነው።የቀርከሀ ዘንግ እድሜውን 
መሰረት ባደረገ መልኩ  በፊዚካል፣ በመካኒካልና 
ኬሚካል ባህሪ ተመሳሳይ መሆን ተመሳሳይና ደረጃው የተጠበቀ የቀርከሀ ውጤትን ያረጋግጣል። 

1. ርቀትን መጠበቅ
የአጀብ ቁጥር ሲሳሳ ደኑ የተጋለጠ 
ይሆናል፣ የአፈር ድርቀት 
ይፈጠራል፣ ለአረምም የተጋለጥ 
ይሆናል።በተቃራኒው  የአጀቡ 
ቁጥር ሲበዛም የምግብ፣ የውሀና 
የአየር እጥረት ስለሚፈጠር የዘንጉ 
መጠን አነስተኛ ይሆናል።የእጀቡን 
ቁጥር በአግባብ መወሰን የተሻለ 
ምርት ለማግኘት ያስችላል።

በአረም የተወረረ ዘርዛራ የቀርከሀ ተክል እድገቱ የተገደበ ጥቅጥቅ የቀርከሀ ተክል

መግቢያ

በአጀብ ውስጥ ያለውን የቀርከሀ ዘንግ በእድሜ የማመጣጠን ጥቅም

ቀጣይነት ያለው እንክብካቤ



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

 ሲምቦዲያል ቀርከሀን በተከታታይነት ለመንከባከብና ለመጠቀም ይረዳ 
ዘንድ የተዘጋጀ መመርያ

2. የአጀብ መጠን
የአጀቡን መጠን መወሰን የሚፈለገውን ያህል የቀርከሀ እንቡጥና ዘንግ ለማግኘት ያስችላል።የተጠቀጠቀ የቀርከሀ ተክል በመጠን 
አነስተኛና  ቀጭን፣ የጎበጠና የተጠማዘዘ ዘንግን ያወጣል።በሚከተው ስእል ለይ በዝርዝር ይታያል።

የተዘረዘረ አጀብ – በቂ እንቡጥ የማያወጣ የተጠቀጠቀ አጀብ – የአየር እጥረት ያጋጠመውና ለመቁረጥም 
የማይመቺ

3. የእድሜ ስብጥር፣ የአጀቡ አባላት ቁጥርን በመከታተል ተገቢ የ1 ፣ 1 ፣ 1 መስተጋብርን መጠበቅ። ለምሳሌ አጀቡ 12 ዘንግ የያዘ 
ከሆነ የ4 ባለ 1 አመት፣ 4 ባለ 2 አመትና የ3 ባለ አንድ አመት ስምጥርን እውን ማድረግ ወይም መጠበቅ።
የቦታ አመጣጠንን፣ የአጀብ፣ የዘንግና እድሜ ስምጥርን ከሚከተለው ሰንጠረዥ ይመልከቱ፣ 

ዘንግን በመጠን መለየት የአጀብ ርቀት በአጀብ ውስጥ ያለ የዘንግ 
ቁጥር

የእድሜ ስብጥር ስእል ∕ ፎቶ 

ቀጭን ቀርከሀ ከ6 ሴሜ በታች ቢያንስ 

4 X 4

 ሜትር

~ 21 1 አመት፣ 7

2 አመት፣ 7

3 አመት፣ 7

መካከለኛ መጠን ያለው ቢያንስ 5 X 5 
ሜትር

~15 1 አመት፣ 5

2 አመት፣ 5

3 አመት፣ 5

ወፍራም ከ10 ሴሜ. ዲያሜትር 
በላይ

ቢያንስ 7 X 7 
ሜትር

~12 1 አመት፣ 4

2 አመት፣ 4

3 አመት፣ 4

ያልተጨናነቀ – ለክትትልና ለቆረጣ ምቹ የሆነ

ቀጣይነት ያለው እንክብካቤ



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

 ሲምቦዲያል ቀርከሀን በተከታታይነት ለመንከባከብና ለመጠቀም ይረዳ 
ዘንድ የተዘጋጀ መመርያ

4. ማጨናገፍ
አንዳንድ የቀርከሀ ዝርያዎች በታችኛው የዘንግ ክፍል በግልጽ የሚታይና የተትረፈረፈ ቅርንጫፍ አላቸው። የዚህ አይነት ዝርያ 
ሲያጋጥም የዘንጉን አንድ ሶስትኛ ቁመት የህል ከታች ወደ ላይ በስእሉ በተመለከተው መሰረት በመቁረጥ ማጨናገፍና መሳሳት። ይህ 
ተግባር የቅርንጫፉ መጠን አነስተኛ በሆነ ዝርያ ተግባራዊ አይደረግም።

5. በእድሜ መለየት
የቀለም ምልክት፣ የቀርከሀን እድሜ ለይቶ በቀለም ለማመልከት 3 አይነት ቀለም ያስፈልጋል።ከ 4 አመት በላይ የሆናው የቀርከሀ 
ዘንግ ያረጀ፣ የደከመና እየሞተ ስለሆነ መቆረጥ አለበት። ከሶስቱ አንዱ ቀለም በተያዘው አመት የተወለደና ነገር ግን በመጠን ማደግ 
የጨረሰውን ዘንግ ለመቀባት ማዋል። ሁተኛውን አይነት ቀለም ሁለት አመት የሆነውንና ቀሪውን ደግሞ 3 አመት ለሞላው ቀርከሀ 
መቀቢያነት መጠቀም።ይህ ዘዴ ተገቢው እንክብካቤ ለሚደረግለትና  በግል ለተያዘ ቀርከሀ እርሻ የሚመከር ነው። ለበለጠ ግልጽነት 
ተከታዩን ሰንጠረዥ ይመልከቱ። 

የዘንግን  እድሜ በቀለም ማመልከት

ቀለም የተያዘው አመት መጪው አመት

 ቀይ ወቅታዊ፣ከ 0 እስከ 1 አመት (2011) ወቅታዊ ከ0 እስከ 1 አመት(2014)

 ቢጫ ከ1 እስከ 2 አመት (2012) ከ1 እስከ 2 አመት (2015)

 ሰማያዊ ከ2 እስከ 3 አመት (2013) ከ1 እስከ 2 አመት (2016)

የተለያዩ ቀለሞችን በመጠቀም የዘንግን እድሜ ማመልከት

የተጠቀጠቀ አጀብ ያጎነቀለ ዘንግ ማጨናገፍ

ቀጣይነት ያለው እንክብካቤ



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

 ሲምቦዲያል ቀርከሀን በተከታታይነት ለመንከባከብና ለመጠቀም ይረዳ 
ዘንድ የተዘጋጀ መመርያ

6. ተፈላጊውን እንቡጥ ብቻ ማቆየት
ተፈላጊውን እንቡጥ ብቻ የመቆየት ∕ ማሳደግ  አስፈጊነት?
የዘንግ የወደፊት የመጠን ደረጃ  በእንቡጥ ወደ ዘንግነት የመለውጥ ሂደት የሚወሰን ነው።ከአንድ እናት ቀርከሀ ብዙ እንቡጦች 
በሚወለዱበት ጊዜ እናት ቀርከሀ በቂ ምግብ ለመስጠት የምተቸገር ሲሆን በእንቡጦች ማካከል የምግብ ሸሚያ ይከሰታል።ይህም 
የእንቡጦች ሞት የሚያስከትል ከመሆኑ በላይ ዘንጉንም ቀጫጫ ወይም በመጠን አነስተኛ ያደርገዋል።በመሆኑም ችግሩን ለመፍታት 
አንድ እናት ቀርከሀ አንድ ዘንግ ብቻ እንደታሳድግ በመተው ሌሎቹን ማስወገድ ይመከራል። 

1) ማረም፣ ማለስለስና አፈር ማስታቀፍ፣ አፈሩን ማለሰለሰ በአፈር ውስጥ ያለውን አወቃቀር ለማመዛዘን ይረዳል። በመሆኑም  
የአፈሩ መለስለስ ውህ ለመያዝ ብሎም  ለቀርከሀ እንቡጥ መውጣትና ለዘንጉ  እደገት ከፍተኛ ጠቀሜታ እለው።ስለሆነም በአጀቡ 
ውስጥ በስሱ እፈሩን ከ10 ሴንቲሜትር ባልበለጠ ጥልቀት በመቆፈር ማለስለስ።ቀጥሎም የአጀቡን ዙሪያ ከ 20 ሴንቲሜትር በማይበልጥ 
ጥልቀት በመቆፈር የእጀቡን ዙሪያ በአፈር  ማስታቀፍ እግረመንገዱንም ሲቆረጥ የቀረ፣ ያረጀና የበሰበሰ ዘንግና ራይዞም ካለ ማስወገድ።
ማስታወሻ– ተዳፋታማ መሬት ላይ ያለን ቀርከሀ አፈሩን ለማለስለስ መቆፈር የአፈር መሸርሸርን ሊያሰከትል ስለሚችል የሚመከር 
አይደለም።
2) ማዳበሪያ፣ ቀርከሀ ለስራ ተብሎ በሚቆረጥበት ጊዜ ሁሉ በመሬት ውስጥ የሉት ንጥረነገሮች ከቦታቸው ይፈናቀላሉ ብሎም 
ይለያሉ፣  በመሆኑም የመሬቱን ለምነት ለመጠበቅና የእርሻውን ምርታማነት ለማስቀጠል በአንድ አጀብ ከ15 እስከ 20 ኪሎግራም 
ማዳበርያ መጨመር ተገቢ ነው።
3) አፈር ማስታቀፍ፣ በቅደሚያ ብስባሽ ወይም ማዳበርያውን ተቆፍሮ ከወጣው አፈር ጋር ማቀላቀል።የአጀቡን ዙሪያ አነስተኛ ቦይ 
በመቆፍርና በመቅደድ አፈሩን ወደ አጀቡ በማስጠጋት ማስታቀፍ።
4) ማረም፣ መኮትኮት አፈሩን ማለስለስና ማስታቀፍ በአመት አንድ ጊዜ በዝናብ ጊዜ ዋዜማ ቢከናወን በቂ ሊሆን ይችላል። ከተቻለም 
በአመት ለሁለት ጊዜ በቅድመ ዝናብ ወቅትና በድሀረ ዝናብ ወቅት ቢከናወን የተሻለ አማራጭ ይሆናል። 

በአረም የተከበበ የታረመና ከቁጥቋጦ የጸዳ ውስጡ የተኮተኮተ አጀብ

ከስር ያለውን የበሰበሰ ክፍል ማስወገድ አፈር ማስታቀፍና ቦይ መቅደድ ማስታቀፍ

የመንከባከብ ዘዴ

ቀጣይነት ያለው እንክብካቤ



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

 ሲምቦዲያል ቀርከሀን በተከታታይነት ለመንከባከብና ለመጠቀም ይረዳ 
ዘንድ የተዘጋጀ መመርያ

ቀርከሀ የሚወልደው ከ 1 እስከ 2 ባለው አመቱ ነው።በዚህ የእድሜ ክልል ያለው ዘንግም የሚገኘው በአጀቡ ዚሪያ ወይም ውጫዊ 
ክፍል ነው።ስለሆነም የበሰለው ቀርከሀ ከውስጥ ስለሚሆን ቆራጮች በቀላሉ ወደሚገኘው ለስራ ያልደረሰ ዘንግ ያደላሉ። በዚህም 
ምክኒያት ለተለያዩ ነፍሳት የተጋለጠ ዘንግና ጥንካሬ የጎደለው ውጤት የመመረት አጋጣሚ ይከሰታል። 

በሲምቦዲያል ቀርከሀ አጀብ ለስራ የደረሰው ዘንግ በአጀቡ መካከለኛ ክፍል የሚገኘው ነው።

ሁለቱ የቆረጣ ዘዴዎች አሉ።እነርሱም፣ 1) መሀሉ የሳሳ  2) የፈረስ ኮቴ ቅርጽ ያለው።

1. መሀሉ የሳሳ
ከአጀቡ ከ1 ጫፍ ወደ ሌላው ጫፍ 60 ሴንቲሜትር ስፋት ያለው ክፍተት ማዘጋጀት።በአጀቡ መሀል ላይ የሚገኘው ዘንግ ለስራ 
የደረሰና ያረጀ ስለሚሆን መሀሉን በመቁረጥና ስቦ በማውጣት መተላለፊያ ማዘጋጀት።

2. የፈረስ ኮቴ ቅርጽ ያለው
የፈረስ ኮቴ ቅርጽ ዘዴ - ከአጀቡ አንድ ጫፍ እስከ አጀቡ መካከል ድረስ የተወሰነ ዘንግ በመቁረጥ ከ60- 100 ሴንቲ ሜትር የሚደርስ 
ስፋት ያለው ክፍተት ማበጀት። ክፍተቱ በሚዘጋጅበት ጊዜ ለጋ ቀርከሀ በብዛት እንዳይቆረጥ አነስተኛ ለጋ ቀርከሀ ባለበት የአጀቡ 
ክፍል መተኮር ይገባል።

ለመተላለፊያ መሀሉ የሳሳ አጀብ
የቀርከሀ ዘንግን በመቁረጥ ለመተላለፊያ መሀሉን የማሳሳት 

ዘዴ
መተላላፊያ የተዘጋጀለት አጀብ

የፈረስ ኮቴ ቅርጽ ያለው መተላለፊያ
የፈረስ ኮቴ ቅርጽ ያለው መተላለፍያ ለማዘጋጀት  የሚያስችል 

ማሳያ
የቀርከሀ አጀብ ስእል

የቆረጣ ዘዴ



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

 ሲምቦዲያል ቀርከሀን በተከታታይነት ለመንከባከብና ለመጠቀም ይረዳ 
ዘንድ የተዘጋጀ መመርያ

• የቀርቀህ ዘንግ ትከከለኛ የመቁረጫ ጊዜ ከዝናብ ጊዜ ወዲህ እና ከዝናብ ጊዜ በኋላ ማለትም ወቅቱ ደረቅ  ሲሆን ሊከናወን ይገባል፣ 
ይህም በመውለድ ሂደት የተከማቸው ስታርች ጥቅም ላይ ስለሚውልና በቀርከሀ ውስጥ ያለው የስታርች መጠን ወይም ክምችት 
አነስተኛ ስለሚሆን ነው።የስታርችና የውህ መጠኑ አነስተኛ የሆነ ዘንግ ለፈንገስ፣ ለምስጥ፣ ለበራሪ ነፍሳትና ለመሳሰሉት በቀላሉ 
የተጋለጠ አይሆንም። 
• ገና እየወጣና እያደገ ያለው የቀርከሀ ዘንግ እንዳይጎዳ የቆረጣ ስራ ቀርከሀ በሚወልድበትና በሚያድግበት ጊዜ በጭራሽ ሊከናወን 
አይገባም። 
• በቀርከሀ ዘንግ ውስጥ የሚኖረው የስታርችና ሌሎች ንጥረ ነገሮች ክምችት ለሚወለደው ወይም ለሚመጣው ሙሽራ ምግብ 
ይሆን ዘንድ በከፍተኛ ደረጃ ይከማቻል።በዚህ ጊዜ የሚቆረጥ ቀርከሀ በሚይዘው ንጥረ ነገር የተነሳ በቀላሉ ለበራሪ ነፍሳትና ለፈንገስ 
የተጋለጠ ይሆናል።
• ከአመት ወደ አመት የመተላለፊያ መንገዱ እየሰፋ የአጀቡ ብዛት እየተመጣጠነ ሲሄድ የመቁረጥ ሂዳቱን የተቃና ከማድረጉም በላይ 
በቀነሰ ወጪ ቆረጣውን ለማከናወን ያስችላል።  

ትክክለኛውን አቆራረጥ ከስእሉ ይመልከቱ።ከመሬት ከ10 እስከ 15 ሴንቲሜትር ከፍ በማለት ከመጀመሪያው አንጓ በላይ መቁረጥ 
ብክነትን ለመከላከልና በውሀ ማቆር ምክኒያት ሊፈጠር የሚችለውን መበስበስ ለማስወገድ ይረዳል። በሚቆረጥበት ጊዜ 45 ዲግሪ 
ስላሽ መሆን ይኖርበታል። በዚህ አጋጣሚ አካባቢውን ከተበላሸና ከበሰበሰ የዘንግ ቅሪትና ረይዞም ማጽዳት ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው።

 ትክክለኛ የአቆራረጥ አዴ

የተሳሳተ አቀራረጥ ዘዴ

የአጨዳ ∕ ቆረጣ ∕ ወቅት

የቀርከሀ አቆራረጥ



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

 ሲምቦዲያል ቀርከሀን በተከታታይነት ለመንከባከብና ለመጠቀም ይረዳ 
ዘንድ የተዘጋጀ መመርያ

• የተቆረጠውን ዘንግ መመልመልና ከጭራሮና ቅርንጫፍ ነጻ ማድረግ።
• የሞተ፣ የበሰበሰና የተጎንዳ ዘንግ በመቁረጥ ማስወገድ።
• የመቁረጥ ሂደቱን የአርሻውን ደህንነት በማይጎዳ ሁኔታ ማከናወን። 

አራት መሰረታዊ የቆረጣ የስምምነት ህግጋት

 ትንንሾቹን በመቁረጥ በመጠን ከፍ ያሉት እንዲያድጉ መፍቀድ
 ከ4 አመት በላይ ያለውን ብቻ ለይቶ መቁረጥ 
 ከጠቅጣቃው በመቁረጥ ዘርዛራውን መጠበቅ
 የደከመና የተጎዳውን በመቁረጥ ጠንካራና ጤነኛውን መንከባከብ

በአግባብ የተያዘ የደጋ  ∕ ዩሻኒያ አልፒና ∕ ቀርከሀ በአግባብ የተያዘ የቆላ  ∕ ኦክሲቴናንቴራ አቢሲኒካ ∕ ቀርከሀ

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

በመቁረጥ ጊዜ የሚወሰድ ጥንቃቄ


