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መልክ ለመጠቀም የሚያገለግል መመሪያ

አፍሪካ በቀል ቀርከሀን መሰረት በማድረግ ተዘጋጀ

INBAR ጥናታዊ ጽሁፍ

ኢትዮጵያ    ኬንያ    ኡጋንዳ



ሲምፖዲያል ቀርከሀን ለመንከባከብ ለማስተዳደርና በዘለቄታዊ መልክ ለመጠቀም 
የሚያገለግል መመሪያ

አፍሪካ በቀል ቀርከሀን መሰረት በማድረግ ተዘጋጀ

ጥናታዊ ጽሁፍ

መግቢያ ቀርከሀ ከሳር ክፍል የሚመደብና የእንጨት ባኅሪ የተላበሰ ተክል ነው። እስከ አሁኑ ጊዜ 1600 የተለያዩ የቀርከሀ 
ዝርያዎች የተመዘገቡ ሲሆን ተክሉ በሀሩርና መካከለኛ ሀሩር ክፍል ማለትም በኤሽያ፣ በአፍሪካና በላቲን 
አምሪካ ሀገሮች ተንሰራፍቶ ይገኛል። ተክሉ በፍጥነት የሚያድግ፣ ከፍተኛ የቁስ አካል ክምችት፣ ረጅም አድሜ 
ያለው በመሆኑ በአግባብ ከተያዘ ጠቀሜታው የትየሌሌ ነው። ቀርከሀ ለምግብነት፣ ለከብት መኖ፣ ከመዋሉ 
በላይ በኢንዱስትሪ ሂደት ሲታገዝ እስከ10 000 የሚደርሱ ውጤቶችን ከቀርከሀ ማምረት ይቻላል። በአሁኑ 
ጊዜ በሀገራት ደረጃ ያለው የቀረርከሀ ምርትና ፍጆታ 60 ቢሊየን ዶላር ሲሆን በአለም አቀፈፍ ደረጃ ደግሞ 
የቀርከሀ ግብይት ወደ 3 ቢሊየን ዶላር ደርሷል። ከዚህም ቀርከሀ በመስኩ ለተሰማሩ ገበሬዎችና ባለሙያዊች 
ከፍተኛ ገቢ የሚያስገኝ ሀብት መሆኑን መገመት ይቻላል። በተጨማሪም የአፈር መሸርሸርን ለመከላከል፣ አየር 
ንብረትን ለማሻሻል፣ የዱር እንስሳትን ለማቆየትና የስነ ምህዳርን ሚዛናዊነት ለመጠበቅ ይረዳል። 

እንደ FAO-INBAR World Bamboo assessment report (2007), ጥናት ስድስቱ የአፍሪካ ሀገሮች 
ማለትም (ኢትዮዽያ፣ ኬኒያ፣ ናይጀሪያ፣ ዩጋንዳ፣ ታንዛኒያና ዚምባቡዌ) 2.7 ሚሊዮን ሄክታር ቀረከሀ ሽፋን 
አላቸው። በቅርቡ በተከናወነው የINBAR-Tsinghua University regional remote sensing study (2016) 
of Ethiopia እንዳመለከተው ደግሞ ኢትዮዽያ፣ ኬኒያና ዩጋንዳ 1.66 ሚሊዮን ሄክታር የሚገመት የቀረከሀ 
ሽፋን አላቸው። Remote sensing based bamboo resource assessment report of Madagascar 
እንዳረጋገጠው 1 000 000 ሄክታር ቀርከሀ አብቃይ መሬት መኖሩ ይፋ ሲሆን መጠኑ የተለያየ ይሁን እንጂ 
ታንዛኒያ፣ ናይጀሪያ፣ ሞዛምቢክ፣ አንጎላ፣ ቤኒን፣ ካሜሮን፣ ሴንትራል አፍሪካ ሪፐብሊክ፣ኮሞሮስ፣ ኮት ዲቮር፣ 
ዴሞክራቲክ ሪፐግሊክ ኦፍ ኮንጎ፣ ኤርትራ፣ጋቦን፣ ጋምቢያ፣ጊኒ፣ ጊኒ ቢሳዋ፣ ላይቤሪያ፣ ማላዊ፣ ሞዛምቢክ፣ 
ሪዩኒየን፣ ሩዋንዳ፣ ሴኔጋል፣ ሴራሊዮን፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ ሱዳን፣ ቶጎና ታንዛኒያ ቀርከሀ አብቃይ ሀገሮች ናቸው።  

ከአፍሪካ ሀገሮች ማዳጋስካር ከ30 በላይ ቀርከሀ ዘር ያላት መሆኑ ሲታወቅ በሌሎቹ አፍሪካ ሀገሮች ያለው 
ቀርከሀ ዝርያ አጅግ ውስን ነው። በአፍሪካ ውስጥ በጣም የተለመዱት ዝርያዎች ሁለት ሲሆኑ ከእነርሱም 
አንደኛው ዩሺኒያ አልፒና ሲሆን (ኦልዲኒያ አልፒና፣ አሩንዲናሪያ አልፒና በመባልም ይጠራል) በተለምዶ 
ደግሞ የደጋ ቀርከሀ በመባል ይታወቃል። ከ2300 እስከ 4000 ሜትር ከባህር ወለል ከፍታ ላይ የሚገኝ ነው፣ 
ሌላው ዝርያ   ኦክሲቴናንቴራ አቢሲኒካ በመበል የሚታወቅ ነው። በአብዛኛው ከ 500 እስከ 1500 ሜትር 
ከባህር ወለል በላይ ይበቅላል። በጥቅሉ በአፍሪካ የሚገኘው ቀረከሀ ሲምቦዲያል ወይም በአጀብ የሚበቅል 
የቀርከሀ አይነት ነው። ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አዳዲስ ዝርያዎችን በአፍሪካ የማስተዋወቅ ስራ እየተሰራ 
ሲሆን ወደ 20 የሚጠጉ ዝርያወች በምርምር ተቋማት አማካኝነት በተለይም በምስራቅና በደቡብ አፍሪካ ክፍል 
ተዋውቀዋል፣ ተተክለዋል። 

 የቀርከሀ አይነቶች ቀርከሀን በአበቃቀሉ ወይም በራይዞሙ መለየት ይቻላል። ራይዞም ከመሬት በታች የሚውለውና የቀርከሀውን 
መዋቅር የሚወስነው ክፍል ሲሆን በ 3 ከፍሎች ለይቶ ማየት ይቻላል።

1. ፓችዮሞርፍ/ሲምፖዲያል (አንገተ አጭር ፓችዮሞርፍ/ በአጀብ የሚበቅል። 

2. አምፊፖዲያል/ሲምፖዲያል (ሲምፖዲያል (አንገተ ለጅም ፓችዮሞርፍ/በአጀብ የሚበቀል።

3. ሌፕቶሞርፍ /ሞኖፖዲያል (አንገተ ለጅም / ተጓዥ ቀርከሀ።



ሲምፖዲያል ቀርከሀን ለመንከባከብ ለማስተዳደርና በዘለቄታዊ መልክ ለመጠቀም 
የሚያገለግል መመሪያ

አፍሪካ በቀል ቀርከሀን መሰረት በማድረግ ተዘጋጀ

ጥናታዊ ጽሁፍ

ዝርያ በአብዛኛው በወይና-ደጋ /ቴምፕሬት/ አካባቢ የሚገኝና በተናጠል የሚበቅል ዘንግ ያለው ቀርከሀ ነው። ይህ ዝርያ በአፈር ውስጥ የተዘረጋ 
ራይዞም ያለው ሲሆን ከረይዞሙ አንጓ ላይ ዘንጎችን ያወጣል። የዘንጎቹ መራራቅ የአንጓዎቹን ርቀት መሰረት ያደረገ በመሆኑ በዘንጎች መካከል ያለውም 
ክፍተት ተመሳሳይነት አለው። Phyllostachys, Indosasa, Semiarundinaria and Acidosasa በዚህ ክፍል ውስጥ የሚመደቡ ናቸው።

ሲምፖዲያል (ፓችዮሞርፍ ባለ አንገተ አጭር ራይዞም) አምፊፖዲየል ባለ አንገተ ረጅም ራይዞም

ሞኖፖዲያል (ሊፕቶሞርፍ ተጓዥ ቀርከሀ-ሞኖፖዲያል (ሊፕቶሞርፍ ተጓዥ ቀርከሀ)

ራይዞሙ አጭርና ወፍራም ነው፣የራይዞሙ አንገት አጭር ሲሆን መጠኑ 
ወይም ዲያሜትሩ አነስተኛ በመሆኑም ጎርጎድ ብሎ ይታያል። በመሆኑም 
ከአንገቱ ማጠር የተነሳ አዳዲስ የሚወጡት እንቡጦች ተቀራርበው 
ስለሚወጡ አጀቡ ጥቅጥቅ ያለ ይሆናል። ይህ ዝርያ በአብዛኛው 
በሀሩራማ የአየር ንብረት አካባቢ የሚበቅል ነው። Bamboo of genus 
በዚህ ክፍል ሚመደብ ዝርያ ነው።

በዚህ ክፍል የሚመደበው አጀብ ራይዞም ረጅም አንገት ያለው ነው። 
በአጀቡ ውሥጥ የሚገኘው ዘንግም 
ከአንገቱ እርዝመት የተነሳ ዘርዛራ ነው። 
በአበዛኛውም በሀሩርና በመካከለኛ 
ሀሩር የሚበቅል ሲሆን bamboos of 
genus Melocanna, Yushania, 
Fargesia, Valiha, በዚህ ክፍል 
ከሚመደቡት ይጠቀሳሉ።

የመመሪያዎቹ 
አተገባበር

•  ይህ ቀርከሀን ዘለቄታዊ በሆነ መንገድ የማልማትና የመጠቀም ዘዴ መመሪያ በኢትዮዽያ፣በኬኒያና በዩጋንዳ 
በሚተገበረው የምስራቅ አፍሪካ የቀርከሀ ልማት ፕሮግራም በኩል የተዘጋጀ ነው። መመሪያው በዋናነት genus 
Yushania, Oxytenanthera, Bambusa, Cephalostachyum, Dendrocalamus, Thyrsostachys, 
Valiha, and Melocanna በመባል በሚታወቁት በሶምቦዲያልና ወይም በአምፊፖዲያል ዝርያዎች ላይ 
ያተኩራል።

• ሰፍፊ የቀርከሀ ደኖችን፣ እርሻዎችንና የግል የቀርቀሀ ይዞታን በዘላቂነት ለመንከባከብ በሚያስችል መልክ 
የተዘጋጀ ከመሆኑም በላይ።

• ለተለያየ አገልግሎት ለመዋል ይቻል ዘንድ የቀርከሀ ዘንግን ለመንከብከብና አልፎም እንቦጡን ለመንከባከብና 
ለመጠቀም የሚያስችሉ ሀሳቦችን አካትቶ ተዘጋጅቷል። 

ቀርከሀን ዘለቄታዊ 
በሆነ መንገድ 
የማልማትና 
የመጠቀም ዘዴ 
መመሪያ አስፈላጊነት

• በኢትዮዽያ፣ኬኒያና ዩጋንዳ ቀርከሀ እንጨትን ወይም አጣናን ተክቶ ከፍተኛ ጠቀሜታ በመስጠት ላይ 
የሚገኝ የደን ሀብት ነው።

• በአሁኑ ጊዜ በመንግስት የተያዘው ጥብቅ ደን፣በማህበርና በግል ይዞታም የሚገኘው ቀርከሀ ሀብት ተገቢ በሆነ 
የመንከባከብና የአጠቃቀም እውቀትናክ ክህሎት እጥረት ወይም ክፍተት ምክኒያት በመጎዳት ላይ ይገኛል። 

•  በመንግስት ይዞታነት ያለው ቀረከሀ በአግባብ አልተያዘም። ከመሰረተ ልማት ጉድለትና ደኑ ከከተማ ካለው 
ርቀት አንጻር በአንዳንድ አካባቢዎች በከፍተኛ ደረጅ ያለጥቅም ተከማችቶ ሲገኝ በሌላ አከባቢ ደግሞ በተክሉ 
የወደፊት እጣ ፋንታ ላይ ጥቁር ነጥብ በሚጥል ሁኔታ እየተመነጠረ ይገኛል።



ሲምፖዲያል ቀርከሀን ለመንከባከብ ለማስተዳደርና በዘለቄታዊ መልክ ለመጠቀም 
የሚያገለግል መመሪያ

አፍሪካ በቀል ቀርከሀን መሰረት በማድረግ ተዘጋጀ

ጥናታዊ ጽሁፍ

• በጋራ ይዞታነት የሚገኘውም ቀረከሀ ለከፍተኛ ጫና የተጋለጠ ነው፣ በዚያም ላይ ተገቢውን እንክብካቤ 
አያገኝም። በብዛት የሚመረተው የቀርከሀ ውጤት ሰጠራና ቅርጫት በመሆኑ ለጋው ቀርከሀ በብዛት ይቆረጣል። 
በመሆኑም የበሰለውና ከ3 አመት በላይ የሆነው ዘንግ በብዛት ቆሞ ይታያል። ይህ ደግሞ አዲስ የሚወጣውን 
እንቡጥ አጣብቂኝ ውስጥ የሚያስገባ ሲሆን የዘንጉን የውፍረት መጠን ዝቅተኛ ያደርገዋል። 

• በግል የዞታ ላይ የሚገኘውና በመጠን አነስተኛ የሆነው ቀርከሀ በአንጻራዊነት በመንግስት ይዞታና በጋራ 
ይዞታ ካለው ቀረከሀ የተሻለ እንክብካቤ ያገኛል፣ ይሁን እንጂ በቂ እንክብካቤ ያገኛል ማለት አይደለም። 
በተጨማሪም በአጀብ ውሰጥ ያለው የዘንግ ቁጥርና የእድሜ ስብጥር የተዛባና እድሜን መሰረት የሚደረግ 
የመቁረጥ ዘዴ ተግብራዊ አይደረግም። በመሆኑም በአጀቡ ውስጥ የሚገኘውም ሆነ የተቆረጠው ቀርከሀ በ 1 
እና በ2 አመት ውስጥ ብቻ የተገደበ ሆኖ ይታያል። ይህ የለጋ ዘንግ በብዘት መቆረጥ ደግሞ በአጀቡ ውስጥ 
በሚገኘው የዘንግ ቁጥርና የውፍረት መጠን ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ያሳድራል።

• ለማጠቃለል ያህል ቀርከሀን በደን ደረጀም ቢሆን በግል እርሻ በዘላቂነት የመንከባከብና የመጠቀም ሁኔታው 
ሗላ ቀር ዘዴን መሰረት ያደረገ ከመሆኑም አልፎ ይህን አስመልክቶ የሚከናወነዉ የድጋፍ መጠንና አገልግሎት 
የሚሰጠበት መንገድ በጣሙን ውስን ነው።

ቀርከሀ የእንጨት ባህሪ ያለው ቢሆንም ከሳር ክፍል የሚመደብ ተክል ነው። በየአመቱ አዲስ ዘንግ ወይም እንቡጥ የሚወለድ ሲሆን በየአመቱ ያረጀው 
ዘንግ ይሞታል። በመሆኑም ለስራ የደረሰውንና ማለትም ከ3 አመት በላይ የሆነውን መርጦ ለጥቅም ማዋል የቀርከሀ ዘንጉንም ሆነ ደኑን ጥራት 
ለማሻሻል ይረዳል። 

እንክብካቤ የጎደለውና የተራቆተ የቀርከሀ እርሻ

እንክብካቤ ያልተደረገለት የተተወ የቀርከሀ እርሻ

የቃላት 
መፍቻ(ሞርፎሎጂ)

ይህንን መመሪያ በአግባብ ለመገንዘብና ተከታታይነት ባለው መልኩ ቀረከሀን 
ለመንከብከብ የቃሎቹን ፍቺ መገንዘብ ይጠቅማል። 

ሞርፎሎጂ የሚለው ቃል የቀርከሀን ውጫዊ መልክ ሲገልጽ። ቀርከሀ 
አጀብ፣ዘንግ፣ስር፣ራይዞም፣የዘንግ ሽፋን፣ቅርንጫፍ፣አንጓ፣አጥቅ፣እንቡጥና ቅጠል 
የሚባሉ ክፍሎች አሉት።

አጀብ— ከአንድ እናት የተገኙ ቀርከሀ ዘንግ ስበስብ። 

እንቡጥ— አፈር ውስጥ ካለው ራየዞም ያጎነቆለና ገና የወጣ ሽፍን ዘንግ። 

የዘንግ ሽፋን— እንቡጥ ዘንግን ለመጠበቅ የሚያገለግልና 
በተቃራኒ አቅጣጫ የሚገኝ ጊዚያዊ ሽፋን።

ቅርንጫፍ— ዘንጉ የመጨረሻ ከፍታ ላይ ሲደርስና ሽፋኑን ሲጥል 
በአንጓዎች ላይ የሚበቅል።



ሲምፖዲያል ቀርከሀን ለመንከባከብ ለማስተዳደርና በዘለቄታዊ መልክ ለመጠቀም 
የሚያገለግል መመሪያ

አፍሪካ በቀል ቀርከሀን መሰረት በማድረግ ተዘጋጀ

ጥናታዊ ጽሁፍ

ቅጠል—የዘንጉን የከፍታ እድገት መጠናቀቅ ተከትሎ ከላይኛው ጫፍ በመውጣት 
ከሌሎች ተክሎች በተለየ ሁኔታ ወደ ታች የሚቀጥል። 

አንጓና አጥቅ—የየአንዳንዱ አጥቅ መጀመሪያና መጨረሻ የሆነው ድፍን ክፍል አንጓ 
በመባል ይታወቃል። አንጓ ቅርጫፍ፣ጉንቁልና፣ዘንግ፣የሚበቅልበት መሰረታዊ ክፍል ነው። 

በሁለት አንጓዎች መካከል ሚገኘው የቀርከሀ ክፍል ደግሞ አጥቅ በመባል ይታወቃል።

ጉንቁል—በራይዞም፣ በግንድና ቅርንጫፍ አንጓ ላይ የሚበቅል ሲሆን በተለይ 
ከመሬት በታች በሚውለው ክፍል በራይዞሙ አንጓ ዙሪያ ላይ ይገኛል። 

ራይዞም—ከመሬት በታች የሚገኘው የዘንግ ተሸካሚው 
መዎቅር ነው።

የቀርከሀ አጀብ 
የአበቃቀል ዘይቤ

ቀርከሀ በረጅም ጊዜ ወይም በህይወት ዘመን አንድ ጊዜ ብቻ የሚያብብና 
ፍሬ የሚሰጥ ተክል ሲሆን የፍሬ ዘመኑን ተከትሎ በአጀብ የሚሞት ተክል 
ነው። በደምሳሳው ከተመለከትነው ከ 
35 -  45 በሚደርስ አመታት ያብብና 
ያፈራል። አንዳንድ ዝርያዎች ደግሞ በ120 
አመት አንድ ጊዜ የሚያብቡና የሚያፈሩ 
ሲሆን ከነአካቴው የማያብቡና የማያፈሩ 
ዝርያዎችም እንዳሉ ይታወቃል። 
ለማንኛውም ቀርከሀ የረጅም እድሜ 
ባለጸጋ ተክል ሲሆን ያለ ድጋሚ ተከላ 
ሂደት ለብዙ አመታት ባለማቋረጥ ምርት 
ይሰጣል።

ያበበ ቀርከሀ

ሲምፖድያል ቀርከሀ እንደ ቦታውና የክትትል ሁኔታው በተተከለ ከ 4 እስከ 6 አመት በሚደርስ ጊዜ ውስጥ ለስራ ይደርሳል። በአጀቡ 
ውስጥ የሚገኘው ዘንግ ውፍረትና ቁመት በዚህ ጊዜ ውስጥ ከፍተኛውን ደረጃ ይይዛል በዚያው ሁኔታም ያለ መጠን ለውጥ የሚቀጥልና 
የሚጠነክር ይሆናል።

የአጀብ ቁጥር- በአጀቡ ውስጥ ያለው የዘንጉ ውፍረትና ቁመት ከተከላ ጊዜው ጀምሮ ደረጃ 
በ ደረጃ አየጨመረ ይሄድና በ 5 አመት ውስጥ የመጨረሻው ደረጃ ላይ ይደርሳል። በአጀቡ 
ውስጥ ያለው የዘንግ ቁጥር በመጀመሪያዎቹ ከ 4 – 6 አመት በፍጥነት ይጨምርና ከዚያ በሗላ 
የሚወጣው የሹት መጠን ይቀንሳል። ለስራ ደረሰው ዘንግ ካልተቆረጠና ቦታውን ካለቀቀ የአጀቡ 
ምርታማነት ለመቀነስ ይገደዳል። በመቀጠልም አጀቡ ጥቅጥቅ ያለና የተጨናነቀ በመሆኑ ለበሽታ 
የተጋለጠ ይሆናል፣ የሚወጣው እንቡጥ ቁጥር ይቀንሳል፣ ዘንጉ የተጣመመና የጥራት ደረጃው 
ዝቅተኛ ይሆንና አልፎም አገልግሎትል ላይ የማይውል ሊሆን ይችላል። 

የዘንግ የውፍረት መጠን

እየሞተ ያለ ቀርከሀ



ሲምፖዲያል ቀርከሀን ለመንከባከብ ለማስተዳደርና በዘለቄታዊ መልክ ለመጠቀም 
የሚያገለግል መመሪያ

አፍሪካ በቀል ቀርከሀን መሰረት በማድረግ ተዘጋጀ

ጥናታዊ ጽሁፍ

የቀረከሀ አጀብ በየአመቱ በተመሳሳይ ጊዜ አዲስ እንቡጥ ያወጣል በዚያው አንጻርም ያረጀው የቀርከሀ ዘንግ ማለትም ከ 5 አመት በላይ 
የሆነው እያረጀ ወደ ሞት ያዘግማል። ለስራ የደረሠውና ያረጀው ዘንግ በጊዜው በመደበኛ ሁኔታ ካልተቆረጠ የአጀቡ ምርታማነት 
ይወርዳል፣ የዘንጉ የጥራት ደረጃም ይቀንሳል። በተቃራኒው ከመጠን ያለፈ ቆረጣ ለአጀብ መራቆት ያጋልጣል። በመሆኑም ለስራ 
የደረሰውን ብቻ መርጦ መቁረጥና ተገቢውን እንክብካቤና ክትትልን ማድረግ ቀጣይነት ባለው መልኩ ተግባራዊ በማድረግ የአብቃይ 
ገበሬውን፣ ባለኢንዱስትሪውንና ባለሙያውን ተጠቃሚ ማድረግ ያስቻላል።

ገና የተተከለ ቀርከሀ

 3 አመት  4 አመት  5 አመት

 1 አመት  2 አመት



ሲምፖዲያል ቀርከሀን ለመንከባከብ ለማስተዳደርና በዘለቄታዊ መልክ ለመጠቀም 
የሚያገለግል መመሪያ

አፍሪካ በቀል ቀርከሀን መሰረት በማድረግ ተዘጋጀ

ጥናታዊ ጽሁፍ

ዘላቂነት ያለው የቀርከሀ ክትትልና አጠቃቀም
ዘላቂነት ያለው የቀርከሀ ከትትልና አጠቃቀምን በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ለይቶ ማየት ይጠቅማል። የዚህ መመሪያ ትኩረት

 ሀ) ቀርከሀን ለዘንግ አገልግሎትና።

 ለ) ቀርከሀን ለእንቡጥ(ሹት) አገልግሎት በሚውልበት ሁኒታ ላይ ነው። 

• በመደዳ ያለመቁረጥ (በመምረጥ መቁረጥ)።

• 3 አመትና ከዚያ በላይ ሆኑትን መቁረጥ 

• ለጋውን ቀርከሀ ለስራ እስኪደርስ ማቆየት።

• ቢያንስ 6 ያህል የ1 አመት ቀርከሀን ማቆየት፣ በአጀብ መካከልንና በዘንግ መካከል ሊኖር የሚገባውን 
የቦት ክፍተት መቆጣጠርና የአጀቡ ብዛት ከፍተኛ ሲሆን በዚያው መጠን የእድሜ ሥብጥሩን በመከታተል 
ማስተካከል።

• የሚቆረጠው ዘንግ ቁጥር በተያዘው አመት አዲስ ከሚወለደው ዕንቡጥ ቁጥር ዕንዳይበልጥ ክትትል ማድረግ።

• ለማራባት ካልሆነ በስተቀር ራይዞሙን አለመንካት (አለመቆፈር)።

• ዘንግ በሚቆረጥበት ጊዜ ከመሬት ከ 10 ሴንቲ ሜትር ከፍታ ባልበለጠ ከመጀመሪያው አንጓ በላይ መቁረጥ

• ስለት ያለው የመቁረጫ ቢላ ወይም መጋዝ በመጠቀም መሰንጠቅንና መሰል አደጋዎች አንዳይፈጠሩ 
መጠንቀቅና መከላከል።

• የደረቀና የሞተን፣ በአቆራረጥ ስህተት ወይም በሌላ አጋጠሚ ተጎርዶ የቀረውን ማስወገድ።

• በማንኛውም አጋጠሚ እሳት እንዳይነሳ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ።

መሰረታዊ የቆረጣ 
መርሆዎች

በአጀብ ውስጥ ያለ 
የአድሜ ትክክለኛ 
ስብጥርና ጥቅም

የቀርከሀ ዘንግ (ከመሬት በላይ የሚውለው ክፍል) በተናጠል ቆሞ የሚታይ ቢሆንም ከአፈር ስር የሚውለው 
ራይዘም አንዱ ከአንዱ የተቆላለፈ ነው። ቀርከሀ በየአመቱ የሚወልድ ተክል ስለሆነ በአጀቡ ውስጥ የተለያየ 
እድሜ ያላቸው ዘንጎች ይገኛሉ። ተክሉን ዘላቂ በሆነ መልኩ መጠቀም ይቻል ዘንድ በአጀብ ውስጥ ሚገኘውን 
ዘንግ እድሜ ስብጥር መቆጣጠር ግድ ይሆናል። ይህም የሚሆነው የተለያየ እድሜ ያላቸው ቀርከሀ ዘንጎች 
የተለያየ፡ 

 ሀ) የፊዚካል፣ ኬሚካልና መካኒካል ባህሪ ስላላቸውና 

 ለ) በአጀቡ ውስጥ ያሉ ዘንጎቹ በአጀቡ ውስጥ ተለያየ ተግባር ስላላቸው ነው

የቀርከሀን ዘንግ እንደ አስፈላጊነቱ ለስራ ማዋል

• የቀርከሀን ዘንግ በአግባብ ለመጠቀም እድሜውን ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። የእንቡጥ ጫፉ 
ከመሬት በመውጣት ሙሉ ቁመቱ፣ ስፍቱና የግርግዳ ውፍረት ላይ ለመድረስ ከ 90 እስከ 120 ቀን ይወስዳል 
በመቀጠል የመብሰል ሂደት የሚካሄድ ሲሆን የኬሚካልና መካኒካል ለውጥን ያስከትላል። 

• ተመሳሳይነትና ወጥነት ያለው የቀርከሀ ዘንግ ደረጃው የተጠበቀ ሲሆን ለኢንዱስትሪ አገልግሎት የተመረጠ 
ያደርገዋል። እድሜን መሰረት ያደረገና ተመሳሳይ የፊዚካል፣ የኬሚካልና መካኒካል ባህሪ ለው ዘንግ የጥራት 
ደረጃው የተጠበቀ የኢንዱስትሪ ውጤትን ያረጋግጣል። 

የቀርከሀ ዘንግ አገልግሎትና አጠቃቀም ከእድሜው አንጻር

በቀርከሀ አጀብ ውስጥ የሚገኝ ዘንግ እንደ እድሜው መጠን በአጀቡ ውስጥ የተለያየ ሚና አለው። ይህም 
የአጀቡን ለስራ ተገቢነት ያረጋግጣል።



ሲምፖዲያል ቀርከሀን ለመንከባከብ ለማስተዳደርና በዘለቄታዊ መልክ ለመጠቀም 
የሚያገለግል መመሪያ

አፍሪካ በቀል ቀርከሀን መሰረት በማድረግ ተዘጋጀ

ጥናታዊ ጽሁፍ

እድሜ ባህሪ (ጸባይ) አገልግሎት በአጀብ 
ውስጥ

ጠቀሜታው ስእላዊ ማሳያ

0 – 30 ቀን እንቡጥ-ለስላሳ 90 በመቶ እርጥበት ያለው የወደፊት ዘንግ ለሰውና እንስሳት 
ምግብ

  

የተያዘው 
(የውልደት)
አመት

ገና ለጋያልበሰለ፣ስታርች ክምችቱ ከፍተኛ፣ስሩ 
ቅጠሉና ቅርንጫፉ ያልዳበረ ዘንግ

የወደፊት ዘንግ ለገመድና ቅርጫት 
ስራ ከ (8 – 12)
ወር እድሜ ያለው

           

ከ 1 – 2 አመት ስሩ ቅጠሉና ቅርንጫፉ የዳበረ፣ 
ምግቡን ማዘጋጀት የጀመረ፣ 
ሊወልድ የሚችል፣
ከፈተኛ እርጥበት ያለው፣
በስታርች መጠኑ ለነፍሳት የተጋለጠ

አዲስ አንቡጥ የሚሰጥ፣ 
ለእንቡጥ በቂ ምግብ 
ያከማቸ

ለቅርጫትና 
ለሰጠራ ስራ

            

ከ2 – 3 አመት አነስተኛ እርጥበትና የስታርች ክምችት ያለው፣
ለነፍሳት የተጋለጠ፣
የተሸለ ጥንካሬ ያለው፣ 
በቂ ምግብ የያዘና ጠንካራ

በቂ ምግብ ያከማቸ፣
ጠንካራ ስርና ራይዞም 
ያለው፣
ንፋስንና ጎርፍን 
የሚከላከል

ለቤት 
ቁሳቁስ፣ለወረቀትና 
ሌሎች ቀላል 
አገልድሎቶች

            

ከ3 – 4 አመት ዝቅተኛ እርጥበትና የስታርች ክምችት፣
የዳበረ ግርግዳና ጭረት፣አነስተኛ የቅጠል መጠን

መውለድ ያቆመ፣
ለስራ (ቆረጣ) የደረሰ

ለግንባት ስራ፣ 
ለኢንዱስትሪ 
ውጤቶች

             

ከ4 አመት 
በላይ

ያረጀ በመሁኑም የማይሳብ በቀላሉ የሚሰበር፣
አነስተኛ የቅጠል መጠን ያለውና ደረጃው የወረደ

መውለድ ያቆመ፣ 
የሸመገለና ክብደት የቀነሰ

ያማይለጠጥ 
በቀላሉ የሚሰበር

           



ሲምፖዲያል ቀርከሀን ለመንከባከብ ለማስተዳደርና በዘለቄታዊ መልክ ለመጠቀም 
የሚያገለግል መመሪያ

አፍሪካ በቀል ቀርከሀን መሰረት በማድረግ ተዘጋጀ

ጥናታዊ ጽሁፍ

ቀርከሀ በ 3 ወራት ውስጥ እድገቱን በመጨረስ ወደ ብስለት የሚተላለፍ ተክል ሆን ከሌሎች የእንጨት 
ዞሮች በተለየ ቀለበቱን በመቁጠር ዕድሜውን መወሰን አይቻልም። በመሆኑም በቆየ አጀብ ውስጥ የሚገኝ 
ዘንግ በውፍረት በቁመትና በአንጓ አወቃቀር ተመሳሳይ ስለሚሆን ቀርከሀን በእድሜ የመለየትን ጥረት ከባድ 
ያደርገዋል።  

የቀርከሀን እድሜ ለመለየት የቀርከሀን ውጫዊ ሽፋን፣ የቅጠልና ቅርንጫፉን ሁኔታ፣ የዘንጉን ውጫዌ መልክና 
በአጀቡ ውስጥ ያሉት እንቡጦቸ የሚገኙበትን ቦት መመልከትና ማወቅ ይረዳል። ለምሳሌ ያህል በሲምፖዲያል 
ቀርከሀ ለጋው ቀረከሀ ማለትም አዲስ የተወለደው ዘንግ በአጀቡ በውጭ ክፍል በአብዛኛው የሚገኙ ይሆናል። 
በሌላ በኩል የበሰለው ቀርከሀ በአብዛኛው በአጀቡ ውስጠዊ አካባቢ የሚገኝ ነው። ይሁንና የቀርከሀን ትክክለኛ 
ዕድሜ መወሰን አስቸጋና ከፍተኛ ልምድን የሚጠይቅ ከመሆኑ በላይ ወጤቱንም አጠራጣሪ ያደርገዋል።

ከዚህም የተነሳ ተጨማሪ የመለያ መንገዶችን መጠቀም አስፈላጊ ይሆናል። ሌላው መንገድ የቀርከሀን እድሜ 
ምልክት በማድረግ በቀለም መለየት ነው። ለዚህም (ሀ) የተለያየ ቀለም ማዘጋጀት (ለ) በተዘጋጀው ቀለም 
አመተ ምህረቱንና፣ ወሩን በአንድ አመቱ ጀምሮ መጻፍ (ሐ) የአንድ አመቱን አንድ አመት፣ ሁለትንም ሶስትን 
እንደየአመቱ በተለያየ ቀለም በመቀባት ማመልከት።

የተለያዩ ቀለሞችን መጠቀም 

ሶስት የተለያየ ቀለሞችን ማዘጋጀት። ለአንድ አመት፣ ለሁለት አመትና ለሶስት አመት። ከሶስትና ከአራት አመት 
በላይ እድሜ ያላቸውች ዘንጎች እድሜ እየገፋቸው ያለ፣ የደከሙና ተሰባሪዎች ሰለሆኑ መቆረጥና ለስራ መዎል 
ይኖረባቸዎል። አዲስ የወጣ ቀርከሀ የመጨረሻ ውፍረቱና ቁመቱ ላይ ሲደርስ  አንድ አመትን የሚወክል 
ምልክት ይደረግበታል። እባክዎን ቀጥሎ የሚታየውን ሰንጠረዥ ይመልከቱ። ይህ ዘዴ ክትትል ለሚደረግለት 
ቀርከሀ እርሻ የበለጠ የሚመከር ነው።

ቀርከሀ በእድሜ 
መለያትና ማመልከት 
(በተለይ ለቀርከሀ 
ደን የሚያገለግል)

የቀለሙ አይነት እድሜ/አመት ሁለተኛ ዙር
ቀይ የተያዘው አመት፡ 0 – 1 (2010) የተያዘው አመት፡ 0 – 1 (2013)
ቢጫ  1– 2 አመት(2011) 1– 2 አመት(2014)

ሰማያዊ 2 – 3 አመት(2012) 2 – 3 አመት(2015)

የዘንግን እድሜ በማቅለም መለየት

የተለያየ ቀለምን በመጠቀም የቀርከሀን እድሜ መለየት



ሲምፖዲያል ቀርከሀን ለመንከባከብ ለማስተዳደርና በዘለቄታዊ መልክ ለመጠቀም 
የሚያገለግል መመሪያ

አፍሪካ በቀል ቀርከሀን መሰረት በማድረግ ተዘጋጀ

ጥናታዊ ጽሁፍ

እንቡጡን ለይቶ ምልክት ማድረግ

ይህ ዘዴ ጥቁር ቀለምን በመጠቀም አመተ ምህረቱንና ወሩን በመጻፍ የሚከናወን 
ሲሆን ቻይና ውስጥ በጣሙን የተለመደ ነው።

ልዩ ማስታወሻ

ምልክት የማድረግ ሂደት ዘንጉ እድገቱን ወይም በውስጡ የሚካሄደውን ፊዚካል ለውጥ ሲጨርስ መከናወን ይኖርበታል። ይህ ማለት 
ደግሞ የመጠን ለውጥ ማቆምን ተከትሎ ሚመጣ ነው፣ ለዚህም ትክክለኛ ምልክት በዘንጉ የላይኛው ክፍል ሀ ብሎ ቅርንጫፍ ማውጣቱ 
ነው።

• የቀለሙን ምልክት ከማድረግ በፊት የዘንጉን ሽፋን ማንሳት።

• የዘንጉን እድሜ መሰረት በማድረግ በደረት ቁመት ልክ ከአንጓው በታች ወይም በላይ በኩል ከ 2 - 3 ኢንች በሚሆን ስፋት የቀለም 
ምልክቱን ማድረግ። በሚቀባበት ጊዜ ቀለሙ በተቀረው የዘንጉ ክፍል ላይ እንዳይንጠባጠብ መጠንቀቅ።

• በሰንጠረዡ ላይ እንደተገለጸው የተያየ ቀለምን ለተለያየ እድሜ ዘንግ መጠቀም።

አመተ ምህረቱንና ወሩን በመጻፍ በእድሜ መለየት



ሲምፖዲያል ቀርከሀን ለመንከባከብ ለማስተዳደርና በዘለቄታዊ መልክ ለመጠቀም 
የሚያገለግል መመሪያ

አፍሪካ በቀል ቀርከሀን መሰረት በማድረግ ተዘጋጀ

ጥናታዊ ጽሁፍ

የቀርከሀ አርሻን በዘላቂነት መንከባከብና መጠቀምን ተግባራዊ የማድረግ ልምድ(ዘዴ)

በአጀብ የሚበቅልን የቀርከሀ አርሻ በዘላቂነት መንከባከብና መጠቀምን ተግባራዊ የማድረግ ልምድ (ዘዴ) ሁለት አቢይ ነጥቦች ላይ የተመሰረተ 
ነው።

1) የአጀቡን ቁጥርና የዘንጉን እድሜ ስብጥር መቆጣጠርና   

2) ለእድገቱ ተፈላጊ የሆኑ ግብዐትና የከባቢ ሁኔታ ክትትል  

የቀርከሀን ደን/ 
እርሻ መከታተልና 
መንከባከብ

እንክብካቤ (ሀ) የአጀብ ብዛት (በአንድ ሄክታር መሬት ላይ ምን ያህል አጀብ) እና (ለ) የዘንግ ብዛት (በአንድ 
አጀብ ውስጥ ምን ያህል ዘንግ ብዛት በምን አይነት የእድሜ ስብጥር መኖር እንደሚገባ ለይቶ ማወቅና ተግባራዊ 
ማድረግ ለዘለቄታዊ አጠቃቀም ከፍተኛ ሚና ይጫወታል

1.  የአጀብ ቁጥር/ብዛት

ዘርዛራ አጀብ ለዘንግ ቁጥር መሳሳት፣ ለአፈር ድርቀትና ለአረም ጥቃት ይጋለጣል። ይህም በመሆኑ የክትትሉንና 
የመንከባከብ ሂደቱን አስቸጋሪ ደርገዋል። ይህም ተክሉን የመከታተልና መንከባከብ ሂደቱን ፈታኝ ከማድረጉም 
በላይ ምርታማነትን ይቀንሳል። ጠቅጣቃ አጀብ በሚፈጠረው የብርሃን፣ የቦታ፣ የውሀና የንጥረ ነገር ሽሚያ 
ምርታማነቱን የጎዳዋል፣ የዘንግ መጠኑን በከፍተኛ ደረጃ የቀንሰዋል። ስለሆነም የቦታና የአጀብ ቁጥርን 
ማመጣጠን ለእርሻው ምርታማነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ደርጋል።

የተመጣጠነ አጀብ፡ በሲምፖድያል ቀርከሀ በአጀብ መካከል የሚኖረው ክፍተት የተለያ ነው። 

አነስተኛ ውፍረት ያላቸው ዝርያዎች ማለትም (ከ 6 ሴንቲ ሜትር ዲያሜትር በታች) ቢያንስ 4 x 4፡ 625 
አጀብ በአንድ ሄክታር አካባቢ ሲሆን በዚህ ክፍል ውስጥ ኦክሲቴናንቴራ አቢሲኒካ፣ ደንድሮካላማስ ሰትሪክተስ፣ 
ባምቡሳ መልቲፕሌክስና ሌሎችም ይገኙበታል።

መካከለኛ ውፍረት ያላቸው ዝርያዎች (ከ6 – 10 ሴንቲ ሜትር ዲያሜትር ውፍረት ያላቸው) ቢያንስ 5 x 5 ሜትር 
ክፍተት፡ 400 አጀብ በሄክታር፡ ዩሻንያ አልፒና፣ ባምቡሳ ቩልጋሪስ ባምቡሳ ፖሊሞረፋ፣ ሲፋሎሰታቸዩም 
ፐርግራሲል፣ ደንድሮካላመስ ሃሚልቶኒ፣ ደንድሮካላመስ መምብራነስስ እን ሌሎችም በዚህ ክፍል ይመደባሉ።

ውፍረታቸው ከፈተኛ የሆነ ዝርያዎች (ከ10 ሴንቲሜትር ዲያመትር በላይ የሆኑ) 7 x 7 ሜትር ክፍተት፡ 200 
አጀብ በሄክታር ሲሆን በዚህ ክፍል ውሥጥ ደንድሮካላመስ ጂጋንተስ፣ ደንድሮካላመስ አስፐር እን መሳሰሉት 
ይገኛሉ።

2. በአጀብ ውስጥ ያለ የዘንግ ቁጥር

ትክክለኛ ወይም ምክኒያታዊ የሆነ የዘነግ ቁጥር መኖር ምርታማነትን ያሳድጋል፣ መጠንና ጥራትን ለመጠበቅ 
ያስችላል። ስለሆነም ዘሩን መሰረት በማድረግ ከ 12 – 20 የሚደርስ ዘንግ በየአጀቡ ውስጥ ማቆየት። ውፍረት 
ላለው ቀርከሀ 12 ዘንግ፣ መካከለኛ ውፍረት ላለው 16 ዘንግ፣ ለቀጭን ቀርከሀ 20 ዘንግ በአጀብ ውስጥ መተውና 
ማቆየት። የሆነ ሆኖ ቀጣይነት ላለው የቀርከሀ አጠቃቀም በየአጀቡ የሚገኘው የዘንግ የእድሜ ስብጥር። 

 በአረም የተወረረ ዘርዛራ አጀብ
 

የዘንጉ የእድገት መጠን የተገደበ ጠቅጣቃ አጀብ



ሲምፖዲያል ቀርከሀን ለመንከባከብ ለማስተዳደርና በዘለቄታዊ መልክ ለመጠቀም 
የሚያገለግል መመሪያ

አፍሪካ በቀል ቀርከሀን መሰረት በማድረግ ተዘጋጀ

ጥናታዊ ጽሁፍ

የእንክብካቤ ዘዴ

3. የእድሜ ስብጥር

1 አመት፣ 2 አመት፣ 3 አመት =1፡ 1፡ 1

በአጀብ ውስጥ የሚገኝ ዘንግ በእድሜ የማመጣጠን አስፈላጊነት ለምን? 

ከ1 እስከ 2 አመት እድሜ ያለው ሲምፖዲያል ቀርከሀ አጀብ ወደ ግንድነት የሚቀየር ጉንቁል ይኖረዋል። ሶስትና 
ከዚያ በላይ እድሜ ያለው ቀርከሀ የበሰለ ከመሆኑ ጋርና በራይዞሙ ላይ የሚገኘው ጉንቁል ሙሉ ለሙሉ ወደ 
ዘንግነት ስለተለወጠ አዲስ ሹት ወይም እምቡጥ አያወጣም። ሶስት አመትና ከዚያ በላይ እድሜ ያለው ዘንግ 
የሚኖረው ሚና ከለላ የመሆንና ከጠንካራ ነፋስና ጎርፍ አዲስ የተወለደውንና ለጋ ዘንግ መጠበቅ ነው።

ጠቅለል ባለ አነጋገር በአጀብ ውስጥ ከሚገኝ የዘንግ መጠን የሚቆረጠውንና ሊያድግ የሚገባውን ዘንግ ቁጥር 
በማሳተካከል የእድሜ ስብጥሩን ማመጣጠን ይቻላል።

በዚህም መሰረት የእድሜ ስብጥር ከተያዘው አመት ጀምሮ ማለትም 1 አመት (ከ0 እስከ 1 አመት) ፣ 2 አመት 
(ከ1 እሥከ 2 አመት) ፣ 3 አመት ከ (2 እስከ 3 አመት) ይሆናል።

በግልጽ ለማሳየት፣ በአጀቡ ውስጥ ያለው የዘንግ ቁጥር 12 ቢሆን ባለ 1 አመት ዘንግ 4፣ ባለ ሁለት አመት 
ዘንግ 4፣ ባለ 3 አመት ዘንግ ይሆናል ማለት ነው። ስለሆነም ጠንካራ የሆኑትን 4 ሹት ወይም እንቡጦች ብቻ 
እንዲያድጉ መተውና ከ 3 አመት በላይ የሆነውን ዘንግ ደገሞ በዚያው መሰረት 4 ብቻ መቁረጥ ማለት ነው።

አንድ ተጨማሪ ነገር በአጀብ ውስጥ 1 ወይም 2 ከ 4 አመት በላ የሆነ በሳል ዘንግ ማቆየት።

1. የዘንግን ቁጥር መወሰን

የዘንግን ቁጥር መወሰን ለምን ያሰፈልጋል? የዘንግ ውፍረትና ቁመት የሚወሰነው በመጀመሪያወቹ 3 ወራት 
ውስጥ ነው። የራይዞም ጉንቁል ወደ እንቡጥ፣ ዕንቡጥ ደግሞ ወደ ዘንግነት ለመለወጥና ለማደግ አስፈላጊውን 
ምግብና ንጥረ ነገር የሚያገኘው ከናት ቀርከሀ ነው። የአንበጥ ቁጥር ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ በሚፈጠረው 
የምግብና የንጥረ ነገር ሽሚያ ዘንግ ለእድገት ውስንነት ወይም መቀጨጭ ይጋለጣል። በመሆኑም ለአንድ እናት 
ቀርከሀ ከ 1 እስከ 2 የሚደርሱ እንቡጦች እንድታሳድግ በማስቀረት ሌሎቹን መቁረጥ።

ዘግይተው የሚወጡ፣ የተጎዱና የደከሙ እንቡጦች ጥራት ያለው ጤነኛ ዘንግ ሊሆኑ ስለማይችሉ ከወዲሁ 
መመልመልና ማስወገድ።

2. መግረዝ- እንደ ባምቡሳ ባምቡ 

ባምቡሳ ብሉሚና፣ ኦክሲቴናንቴራ አቢሲኒካ፣ደንድሮካላመስ ሀሚልቶኒ፣ ባምቡሳ ቡልጋሪስ፣ጉዋድዋና 
የመሳሰሉት በአጀብ የሚበቅሉ የሲምቦዲያል ቀርከሃ ዝርያዎች በዘንጉ የታችኛው ክፍል ጉንቁል ያወጣሉ።  
ይህንንም ተከትሎ የሚወጣው ቅርንጫፍ አላስፈላጊ ክምችት ይፈጥርና ለቆረጣም ለክትትልም አስቸጋሪ 
ደርገዋል። በመሆኑም እንደእነዚህ አይነት የቀርከሀ ዝርያዎችን ከታች ከዘንጉ 1⁄3ኛ ከታች በኩል የሚገኘትን 
ጉንቁል በመግረዝ የሚፈጠረውን መጨናነቅ ማስወገድ። ይህ ዘዴ አጀቡን ለመንከባከብና በውስጡ በማለፍ 
የሚፈለገውን ዘንግ ለይቶ ለመቁረጥ የተመቻቸ ሁኔታ ይፈጥራል።  



ሲምፖዲያል ቀርከሀን ለመንከባከብ ለማስተዳደርና በዘለቄታዊ መልክ ለመጠቀም 
የሚያገለግል መመሪያ

አፍሪካ በቀል ቀርከሀን መሰረት በማድረግ ተዘጋጀ

ጥናታዊ ጽሁፍ

ዕንደ ዩሻኒያ አልፒና ፣ ደንድሮካላመስ ጂጃንተስ የመሳሰሉት ዝርያዎች የአንጓ ግማሽ ድረስ ጉንቁል ስለለላቸው 
መግረዝ አስፈላጊ አይሆንም።

ጥቅጥቅ አጀብ ጉንቁል ማጨናገፍ

3. ማረም፣ ማለስለስና አፈር ማስታቀፍ

የተራራቀ አጀብ የያዘ የቀርከሀ ጫካም ሆነ የግል እርሻ በአረም ለመወረርና ለውሃና ምግብ ሽሚያ ከዚያም 
አልፎ ለነፍሳትና ለተባይ እጅጉን የተጋለጠ ነው። በመሆኑም ቁጥቋጦና አረምን መቁረጥና መጨፍጨፍ 
የአፈሩን ለምነት ለማሻሻል የረዳል።

ማረም፣ አፈር ማለስለስና ማሰታቀፍ

ለአፈር አወቃቀርና መሻሻልና ብልጽግና ጠቃሚ ሲሆን እርጥበትን በመጠበቅ ለራይዞም ለስርና ለዘንግ እድገት 
ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። በአጀቡ የውስጥ ክፍል ከ10 ሴንቲ ሜትር ያልበለጠ ጥልቀት ያለው ቦይ፣ በአጀቡ 
ዙሪያ ደግሞ እስከ 20 ሴንቲሜትር የሚደርስ ጥልቀት ያለው ቦይ መቆፈር በእግረ መንገድ የደረቁና የበሰበሱ 
ዘንጎችንና ጉራጆችን ማስወገድ። ይሁን እንጂ በተዳፋት መሬት ላይ ይህን ዘዴ መጠቀም የአፈር መሸርሸርን 
ስለሚያስከትል ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል።

ማዳበሪያ መጠቀም

ለስራ የደረሰው ቀርከሀ ተቆርጦ በሚወጣበት ጊዜ በአፈር ውስጥ የሚገኘው ንጥረ ነገርም ይወጣል ይባክናል። 
በመሆኑም ከ 15 እስከ 20 ኪሎ ግራም የሚደርስ ብስባሽ ወይም ኮምፖስት መጨመር አስፈላጊ ነው።

ክትትል ለሚደረግለት የቀርከሀ ዕርሻ ከ 0.5 እስከ 1 ኪሎግራም NPK ማዳበሪያ እንደ አማራጭ በየአጀቡ ላይ 
መጨመር ጥሩ ነው።

አፈር ማስታቀፍ

በቅድሚያ ብስባሹን ወይም ማዳበሪያውን ተቆፍሮ ከወጣው አፈር ጋር ማደባለቅ፣ የተደባለቀውን አፈርና 
ማደበሪያ በአጀቡ ላይ ማፍሰስ። በመቀጠልም ዙሪያውን ቦይ በማውጣት የውሀ ብክነትን ማስቀረት። 

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። 



ሲምፖዲያል ቀርከሀን ለመንከባከብ ለማስተዳደርና በዘለቄታዊ መልክ ለመጠቀም 
የሚያገለግል መመሪያ

አፍሪካ በቀል ቀርከሀን መሰረት በማድረግ ተዘጋጀ

ጥናታዊ ጽሁፍ

አረም ያበቀለ እርሻ የታረመ እርሻ  የተኮተኮተ እርሻ

የተበላሸውን ማስወገድ አፈር ማስታቀፍ ማለበስ/መሸፈን

ትክለኛ ቀርከሀ መቁረጫ ጊዜ

ትክለኛው ቀርከሀ መቁረጫ ጊዜ ከዝናብ ጊዜ በፊት ወይም በሗላ ነው። ይህ ጊዜ የሚመረጠው አዲስ የወጣው እንቡጥ በዘንጉ የሚገኘውን 
ምግብና እርጥበት ስለተጠቀመበትና በዘንግ ውስጥ ያለው የስታርች መጠን ስለሚቀንስ ነው። የስታርችና የእርጥበት መጠኑ በአንጻራዊነት 
ዝቅተኛ የሆነ ዘንግ በፈንገስ፣ በተባይና በበራሪ ነፍሳት የመጠቃት አጋጣሚው አነስተኘ ነው።

ቀርከሀ ቆረጣን እንቡጥ በሚያወጣበትና በሚያድግበት ጊዜ ማከናወን በሚወጣው እንቡጥ ላይ አደጋ ስለሚያስከትል ፈጽሞ አይመከርም። 

በደረቁ ጊዜ መጨረሻና በዝናብ ጊዜ መግቢያ ላይ አዲስ የሚወለደውን እንቡጥ ለመመገብ በቀርከሀ ውስጥ የሚገኘው የስታርችና ምግብ 
ክምችት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይደርሳል። በመሆኑም በዚህ ጊዜ የተቆረጠ ቀርከሀ በውስጡ ካለው የስታርቻች ክምችት የተነሳ በቀላሉ 
ለተባይ፣ ለፈንገስና ለበራሪ ነፍሳት በጣሙን የተጋለጠ ይሆናል።

የቀርከሀ አቆራረጥ ቀርከሃ የሚወልደው ከ 1 እስከ 2 አመት ባለ የእድሜ ክልል ውስጥ ሲሆን የሚወለዱት እንቡጠች በአብዛኛው 
በአጀቡ የውጭ ጠርዝ በኩል ይገኛሉ። ከዚህም የተነሳ ቀርከሀ ቆራጮች በቀላሉ በአጀቡ በወጭ ዙሪያ ላይ 
በሚገኘው ላይ 
ስ ለ ሚ ያ ተ ኩ ሩ 
ያ ል በ ሰ ለ ው 
ቀርከሀ ይቆረጥና 
በአጀቡ ቀጣይነት 
ላይ አደጋ 
ይጋረጠል ከዚህ 
በ ተ ጨ ማ ሪ ም 
በለጋ ቀርከሀ 
የ ተ ሰ ራ ው ም 
የቀርከህ ውጤት 
እድሜ አነስተኛ 
ይሆናል።

 በወጭ በኩል ለጋው ቀርከሀ ይታያል/ዳንድሮካላመስ 
ሜምብራነሴሰ

እንክብካቤ የጎደለው ባምቡሳ ቡልጋሪስ ቀርከሀ–በአጀቡ በውስጥ 
በኩል የሞተ ዘንግ ሲገኝ በውጭ በኩል ለጋ ቀርከሀ ይታያል



ሲምፖዲያል ቀርከሀን ለመንከባከብ ለማስተዳደርና በዘለቄታዊ መልክ ለመጠቀም 
የሚያገለግል መመሪያ

አፍሪካ በቀል ቀርከሀን መሰረት በማድረግ ተዘጋጀ

ጥናታዊ ጽሁፍ

በሲምቦዲል ቀርከሀ በአብዛኛው የበሰለውና ለስራ የደረሰው ቀርከሀ የሚገኘው በአጀቡ የውስጠኛው ክፍል ነው።

ረዥም የራይዞም አንገት ያላቸው እንደ ዩሻኒያ አልፒና የመሰሉ የሲምፖዲያል ቀርከሀ ዝርያወች ዘንጎቻቸው በመጠኑ 
የተራራቀ ስለሆኑ ወደ ውስጥ ገብቶ ለመቁረጥ ያመቻሉ።  

አጭር የራይዞም አንገት ያላቸውና በአግባብ ያልተያዙ እንደ ባምቡሳ ኦከሲቴናንቴራ አቢሲኒካና ደንድሮካላመስ 
ሲፋሎሰታቺዩም የመሰሉ የሲምፖዲያል ቀርከሀ ዝርያወች ጠቅጣቃ ስለሆኑ በቀላሉ ወደ ውስጥ መግባት አይቻልም።

ከተጠቀጠቀ አጀብ ዘንግን በቀላሉ ለመቁረጥ ሁለት የተለመዱ ዘዴዎች አሉ። እነርሱም 

(ሀ) ክፍተት ወይም ሸለቆ የማበጀትና (ለ) የፈረስ ኮቴ የማበጀት ዘዴ ናቸው

 ሸለቆ የተበጀለት አጀብ የተወሰነ ዘንግን በመቁረጥ ሸለቆ የማበጀት ዘዴ ሸለቆ የተዘጋጀለት አጀብ

ሸለቆ ወይም ክፍተት ማውጣት

 ከአጀቡ አንድ ጫፍ ወደ ሌላው ጫፍ የሚያደርስ 60 ሴንቲ ሜትር ስፋት ያለው ክፍተት የተወሰነ ዘንግ በመቁረጥ ማበጀት። ክፈተቱ 
በአጀቡ መሀል ለመሀል ማለፍ ይኖርበታል። በዚህ ጊዜ ሰው በቀላሉ ወደ አጀቡ መሀል በመግባት የተመረጠውን ዘንግ ቆርጦና ስቦ 
ማውጣት ይችላል።

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 ማተኮር ይገባል።

 በፈረስ ከቴ ቅርጽ የተሰራ መተላለፊያ የተወሰነ ዘንግን በመቁረጥ የፈረስ ኮቴ የማበጀት ዘዴ የፈረስ ኮቴ የተዘጋጀለት አጀብ

ከአመት ወደ አመት የመተላለፊያ መንገዱ እየሰፋ የአጀቡ ብዛት እየተመጣጠነ ሲሄድ የመቁረጥ ሂዳቱን የተቃና ከማድረጉም በላይ በቀነሰ 
ወጪ ቆረጣውን ለማከናወን ያስችላል  

ማስታወሻ፡ ቀርከሀ የበሰለው ወይም ለስራ የደረሰው ብቻ ተመርጦ ስለት ባለው መሳሪያ መቆረጥ ይኖርበታል። የመቁረጫ መሳሪያውን 
በአግባብ መያዝ ብክለትን ለመከላከል በአያሌው ይረዳል  



ሲምፖዲያል ቀርከሀን ለመንከባከብ ለማስተዳደርና በዘለቄታዊ መልክ ለመጠቀም 
የሚያገለግል መመሪያ
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ጥናታዊ ጽሁፍ

የቀርከሀ አቆራረጥ 

ቀርከሀ ሲቆረጠ ከመሬት በላይ፣ ከመጀመርያው አንጓ በላይ፣ (ዝናብ በሚዘንበት ጊዜ ውሀ እንዳይቋጥርና መበስበስን እንዳያስከትል) 45 
ዲግሪን በመጠበቅ ሊቆረጥ ይገባል። ምክኒያቱም ዘንጉ ከፍ ብሎ ከየተቆረጠ ጉራጁ ቀርከሀ ጉንቁልና ቅርንጫፍ በማውጣት አላስፈላጊ 
መጠቅጠቅ ስለሚፈጥርና በወደፊት የቆረጣ ጊዜ ችግር የሚያስከትል ነው። 

በመቁረጥና በማውጣት ሂደት የሚደረግ ጥንቃቄ

• አላስፈላጊ ቅርንጫፍና ጭራሮን ከእናት ቀርከሀ አካባቢ ማስወገድ።

• የሞተ፣ የበሰበሰና የተጎረደን በማስወገድ ማጽዳት።

• ቀርከሀ በሚወልድበትና በሚያድግበት ወቅት ቢያንስ ለ 3 ወራት ጊዜ ቆረጣ አለማከናወን።

የቀርከሀን ጫካ ለምንከባከብ የሚረዳ የቀርከሀ ቆረጣ

• በመደዳ ያለመቁረጥ።

• ጫካውን በ 3 ክፍሎች መለየት፣ ቆረጣውን በየ3 አመቱ ከአንድ ክፍል ብቻ ማከናወን።

• የአንድ አመት ዘንጎችን በማቆየት ከ2 እን 3 አመት ዘንጎች ጋር በማመጣጠን ከ3 አመት በላይ ያሉትን መቁረጥ።

• በተጠቀሰው ሁኔታ ከተያዘና እንክብካቤ ከሚደረግለት እርሻ የሚገኘው ቀርከሀ በመጠንም በጥራትም የተሸለ ይሆናል።

• ከመጠን በላይ የተበዘበዘ ቀርከሀ ጫካን ለተወሰኑ ዐመታት ሳይቆርጡ በማቆየት ጫካው እንዲያገግም ያደርጋል።

 ትክክለኛ አቆራረጥ 

  የተሳሳተ አቆራረጥ

 በአግባብ የተያዘ የደጋ ቀርከሀ እርሻ   በአግባብ የተያዘ የቆላ ቀርከሀ እርሻ
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ዘላቂነት ያለው የቀርከሀ እንክብካቤና አጠቃቀም ተሞክሮ

የተሻለ የቀርከሀ እንቡጥ ለማግኘት ከተፈለገ ይህንኑ አላማ ያደረገ የእንክብካቤና አጠቃቀም ተግባራዊ 
በማድረግ የእንቡጥን ምርት ማሳደግ የቻላል። ይህ ዘዴ ከዚህም ባለፈ በታንዛኒያ እንደታየው ከቀርከሀ 
ጫማቂ ለማማረት ይርዳል። 

እንደ ቀርከሀው ዝርያ በ 1 ራይዞም ላይ ከ6 እስከ 12 የሚደርሱ ጉንቁሎች ይገኛሉ፣ ከዚህ ውስጥ ከ 1 
እስከ 2 የሚደርሱ ጠንክረው ወደ እንቡጥ ወይም ዘንግነት ይለወጣሉ። ከተቆረጡ ደግሞ ለሎቹ ወደ 
አንቡጥነት ስለሚለወጡ እርሻው ያለማቋረጥ ምርት መስጠቱን የቀጥላል። 

እንደ ቀርከሀው ዝርያ ቢለያይም ቀርከሀ ለመውለድ ከ 2 እስከ 6 ወራት ይፈጃል። ይህ ሂደት 3 ደረጃዎች 
አሉት፣ እነርሱም ሀ) ቅድመ ወቅት ለ) በወቅት   ሐ) ድህረ ወቅት ናቸው። ወደ 25 በመቶ የሚጠጋው 
በቅድሚያ፣ 50 በመቶ የሚሆነው በወቅቱ እንዲሁም ቀሪው 25 በመቶ የሚሆነው ወደ ሗላ የሚወጣ 
ነው። በወቅቱ የሚወጣውንና ጠንካራውን እንቡጥ በመምረጥ እንዲያድግና ዘንግ እንዲሆን መተው።  

ዘላቂነት ያለው የቀርከሀ አያያዝና አጠቃቀም መለኪያዎች እንደሚከተለው ቀርበዋል

           ሀ) ተገቢውን የአጀብና የዘንግ ቁጥር ያገናዘበ

           ለ) የተሸለ እድገት ደረጃ ያለው

የቀርከሀ እርሻ/ጫካ 
አወቃቀር   

የቀርከሀ ዘንግ አወቃቀር

የቀርከሀ አጀብ ከእንጨት ዘር በተለየ ዘርዘር ያለ መሆን ይጠበቅበታል ምክኒያቱም ዕርጠበት፣ ብርሀንና 
የምግብ እጥረት እንዳይፈጠር ነው። 

የቀርከሀ ዘንግ ስብጥር - (ሀ) የአጀብ አደረጃጀት (ለ) የዘንግ አደረጃጀት (ሐ) የዘንግ እድሜ ስብጥር (በአጀብ 
ውስጥ ሚጠበቅ የዘንግ እድሜ ስብጥር)።

1. የአጀብ አደረጃጀት

በዘንግ መካከል ያለ ክፍተት እንደ ዘሩና አበቃቀሉ ይለያያል። አነስተኛ ውፍረት ያለው ዘንግ።

ማለትም ከ 6 ሴንቲ ሜትር ዲያሜትር ላነሰ ቢያንስ 4 በ 4 ሜትር፡ 625 አጀብ በሄክታር፣ በዚህ ውስጥ 
ኦክሲቴናንቴራ አቢሲኒካ፣ ደንደድሮካላመስ ሰተሪከተስ በዚህ የመሳሰሉት በዚህ ክፍል ውስጥ ይመደባሉ። 

መከከለኛ ውፍረት ላለው ማለትም ከ 6 - 10 ሴንቲ ሜትር ዲያሜትር ቢያንስ 5 በ 5 ሜትር፣ 400 አጀብ 
በሄክታር የሚመከር ሲሆን በዚህ ክፍል ውስጥ ዩሻንያ አልፒና፣ ባምቡሳ ቩልጋሪስ፣ ደንድሮካላመስ ሀሚልቶኒና 
ሜምብራናሲዩስና የመሳሰሉት ይመደባሉ።

ለወፍራም ዝርያ ማለትም ከ 10 ሴንቲ ሜትር ዲያሜትር በላይ ለሆኑ ቢያንስ 7 በ 7 ሜትር፣ 200 አጀብ በሄክታር 
ይመከራል። በዚህ ክፍል ውስጥ ደንድሮካላመስ 
ጂጃንተስ፣ ደንድሮካላመስ አስፐርና ደንድሮካላመስ 
ላቲፍሎረስ የመሳሰሉት ይገኛሉ።

2. Iየዘንግ አደረጃጀት

ለወፍራም ቀርከሀ ከ10 ሴንቲ ሜትር ዲያሜትር 
በላይ ውፍረት ላላቸው 4 – 6 የሚደርሱ እናት 
ቀርከሀ ማቆየት፣ መካከለኛ ውፍረት።

ላላቸው ከ10 ሴንቲ ሜትር ዲያሜትር በታች ለሆኑ 
ከ 6 – 12 ዘንጎችን ማሳደግ።

 ጉንቁል ያወጣ የስር ግንድ

አዲስ የወጣ እንቡጥ



ሲምፖዲያል ቀርከሀን ለመንከባከብ ለማስተዳደርና በዘለቄታዊ መልክ ለመጠቀም 
የሚያገለግል መመሪያ
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3. የእድሜ ስብጥር

1 አመት፡ 2 አመት =2፡ 1 

በሲምፖዲያል ዝርያ እንቡጥ የሚያወጣው ወይም የሚወልደው የዳበረ ራይዞምና ጉንቁል ወይም አይን ያወጣ 
ከ 1 አመት እስከ 2 አመት ዕድሜ ያለው ቀርከሀ ነው። በደረሰውና 3 እና ከ 3 አመት በላይ በሆነው ቀርከሀ 
ራይዞም ያለው ጉንቁል ወደ ዘንግነት ተለውጧል ሊለወጥ ያለልቻለውም ከስሟል።

ለምሳሌ በአጀብ ውስጥ የሚገኘው ዘንግ ስብጥር 2፡ 1(1 አመት፡ 2፤ 2 አመት 1)። 

ቢሆንና የዘንጉ ቁጥር ደግሞ 9 ቢሆን የአንድ አመት 6፡ የሁለት አመት 3 የሆናል።

እንቡጥን በመቀነስ 
ዘንጉን መንከባከብ

• ዘሩን መሰረት በማድረግ የቀርከሀ እንቡጥ ከ15 እስከ 50 ሴንቲ 
ሜትር ቁመት ሲደርስ መቁረጥ። ለዩሺኒያ አልፒና ከ15 እስከ 30 ሴንቲ 
ሜትር፣ ለደንድሮከለመስ ዝርያ ደግሞ ከ 40 እስከ 50 ሴንቲ ሜትር።

• እንቡጥ ቆረጣ ስለት ባለው መቁረጫ ራየዞሙ እንዳይጎዳ ተጠንቅቆ 
መከናወን ይኖርበታል። ከመቁረጥ በፊት በእንበጡ ዙሪያው ያለውን 
አፈር ማስወገድ።

• ጠንካራ የሆነውን ከእንቡጥ መምረጥና ለዘንግነት እንዲያድግ መተው። 
ለምሳሌም 6 ዘንግ ያለው አጀብ ከሆነ 4 ያህሉን እንዲያድጉና ዘንግ 
እንዲሆኑ በመንከባከብ በመጪው አመት እንቡጥ እንዲያወጡ ማድረግ። 
የሚያድጉት እንቡጦቹ ከተላያየ የአጀብ ክፍል ሲመረጥ መጠቅጠቅን 
ለመካላከል ይረዳል። 

የእንክብካቤ ዘዴ 1. ማረም

የዝናቡ ጊዜ ከመጀመሩ በፊት ማረም ማለትም ቁጥቋጦ ሀረግና መሰል 
ተክሎችን ማስወገድ።

2. አፈር ማለስለስና ለጸሀይ ማጋለጥ

ከዝናቡ ጊዜ አንድና ሁለት ወር በፊት ከአጀቡ ጫፍ ጀምሮ እስከ 
መሀሉ ድረስ ያለውን የላይኛው የአፈር ሽፋን እስከ 20 ሴንቲ ሜትር 
ጥልቀት በመቆፈርና በማንሳት ረይዞሙና በራይዞም ለይ ያለው ጉንቁል ነፋስና ጸሀይ እንዲያገኝ በማድረግ 
የማቆጥቆጥ ሂዳቱን ማጠናከር። 

ከዚህም አልፎ የጉንቁሉን ቁጥር ማሳደግ።

3. ማዳበሪያና ብስባሽ

ከአንድ የቀርከሀ አጀብ ብዙ በተቆረጠ ቁጥር ብዙ ምግባና ብዙ ንጥረ 
ነገር ማለትም ማዳበሪያና ብስባሽ ይፈልጋል። 

ለግል የቀርከሀ እርሻ፤ ከ 2 እስከ 3 ቅርጫት የሚደርስ ከአፈር ጋር 
የተደባለቀ ማዳበሪያና ብስባሽ አጀቡን ማስታቀፍ። 

ከስር ግንድ የበቀለ እንቡጥ

 የእንበጥ አቆራረጥ

ማረም

መኮትኮትና ለጸሀይ ማሳየት



ሲምፖዲያል ቀርከሀን ለመንከባከብ ለማስተዳደርና በዘለቄታዊ መልክ ለመጠቀም 
የሚያገለግል መመሪያ

አፍሪካ በቀል ቀርከሀን መሰረት በማድረግ ተዘጋጀ

ጥናታዊ ጽሁፍ

4. አፈር ማስታቀፍ

ራይዞሙን ከ 2 እስከ 3 ሳምንት ለሚደርስ ጊዜ ለአየር 
ለጸሀይ ማጋለጥ። አንዳንድ የራይዞም ጉንቁሎች ጸሀይ 
ሲያገኙ ወደ ሰማያዊ መልክ በመለወጥ ወደ እንቡጥነት 
ይለወጣሉ። በዚህ ጊዜ አፈር ማልበስ። አፈር የማልበስ 
ሁኔታው ከ20 እስከ 30 ሴንቲ ሜትር ከፍታ ቢሆንና 
አጀቡን የውስጥና የውጭ ክፍል ማካተት የሚገባው 
ይሆናል። ለዚህም ቅጠል፣ ቅርንጫፍና ማንኛውንም 
ቅርምራሚ መጠቀም የቻላል። 

እንቡጥ ለገበያ ፍጆታ ማምረት

ለገበያ ፍጆታ ለየሚውል የቀርከሀ እርሻ ከፍግና ከብስባሽ በተጨማሪ ለተሸለ የምግብ አቅርቦት ሰው ሰራሽ ማዳበርያ መጠቀም 
ያስፈልጋል። 

ለዚህም NPK የበለጠ ተመራጭ ነው። መሆኑም 5:4:3. በሆነ ምጣኔ በ 3 ደረጃ ከፍሎ ተግባራዊ ማድረግ።

የማዳበሪያ አጠቃቀም መርሀ ግብር

1 ኛ ጸሀይ ካገኘ በሗላ 1 ኪሎ ግራም NPK) ለ1 አጀብ
2ኛ ከዘናብ ጊኤ በፍት( ከእንበጥ ቆረጣ በፊት - ዐንቡጡ በጉልህ ሲታይና ሲየድግ 1 ኪሎ ግራም NPK) ለ1 አጀብ
3ኛ ከዝናቡ ጊዜ ከመጠናቀቁ በፊት ( ከእንቡጥ ቆረጣ በሗላ) 1.5 ኪሎ ግራም NPK) ለ1 

አጀብ

የመስኖ ውሀ

በደረቅ የአየር ንብረት ወቅት የእንቡጥ ምርትን 
ለማሳደግ በየሁለት ሳምንት 1 ጊዜ በመስኖ ውሀ 
ማጠጣት። 

ቀርከሀ በሚወልድበት ወቅት የዝናብ እጥረት 
ሲያጋጥም በመደበኛ ሁኔታ ውሃ በመጠጣትየአፈሩን 
እርጥበት በመቆጣጠር ዕቡጥ ማውጣ ት ሂደቱን 
ማስቀጠል።

የቀርከሀ ቆረጣ 4 መርሆች
ትንሹን መቁረጥ ከፍ ያለውን ማሳደግ

የሸመገለውን መቁረጥ ለጋውን መጠበቅ
ከተጠቀጠቀው መቁረጥ ዘርዛርውን መንከባከብ

የታመመና የተጎዳውን መቁረጥ ጠንካራውን መጠበቅ

ፈጥኖ በማደግ የሚታወቀው የቀርከሀ እንቡጥ 



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

“ይህ ሙያዊ ጽሁፍ በኒዘርላንድስ የውጭ ጉዳይ ሚኒሰተርና በቻይና 
የደን አስተዳደር ድጋፍ የተዘጋጀ ነው። በውሰጡ የተካተተው 
ይዘትም  በቀጥታ የአለም አቀፉ የቀርከሀና ሽመል ድርጅት ሀላፊነት 
እንጂ የቻይናን ደን አስተዳደርም ሆነ የኒዘርላንድስን  የውጭ ጉዳይ 
ሚኒስትር አቋምና አመለካከት የሚያንጸባርቅ አይደለም።”


