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የጎደለውን መሙላትና ማጠናከር

ቀርከሀ ከተተከለ ማለትም ከ1 እስከ 5 አመት ባለው ጊዜ ተገቢውን ክትትል በማድረግ የመጽደቅ አጋጣሚውን ማሳደግ ይቻላል ተከላው 
ከተጠናቀቀና መጽደቁ ከተረጋገጠ፣ የመጨረሻውን የቁመትና የውፍረት መጠን ደረሶ ለስራ እስከሚደርስበት ጊዜ ክትትሉ ሊቀጥል 
ይገባል።
ተክሉ ለስራ መድረሱ ከተረጋገጠና ለቆረጣ ሲበቃ ይህም ከ5 እና 6 አመት በላይ ሊሆን ይችላል የክትሉ አቅጣጫ በዘላቂነት ማልማትና 
መጠቀም ላይ ያተኮረ ሊሆን የገባል።

ሑለት ቀርከሀ ተክልን መንከባከብ ደረጃዎች አሉ 

ሀ) የችግኝ ደረጃ (ከ 1 – 3 አመት)፡ ይህ ደረጃ የተከላና የቅርንጫፍ ማውጫ ጊዜውን ሚወክል ሲሆን በአብዛኛው እንደ ችግኙ 
ሁኔታ፣በችግኝ መካከል ያለው ክፍተት፣የቀርከሀው ዝርያና እክብካቤ ደረጃ ቢለያይም ከ 1 እስከ 3 አመት የሚሆን ሲሆን በአንዳንድ 
ቦታዎጭ ከ 1 – 2 ዘመት ሊሆንም ይችላል።በዚህ ጊዜ የሚደረገው እንክብካቤ ለዕንበጡ በቂ ምግብ በማስገኘትና ከባቢውን በመቆጣጠር 
እድገቱን በማፋጠን ላይ ያተኮረ ሊሆን ይገባል። 

ለ) የእድገት ጊዜ (ከ 3 – 5 አመት): ያለው ጊዜ ይድገት ጊዜ በመባል ይታወቃል። በዚህ ጊዜ የምደረግ እንክብካቤ አጀቡን በመካታተል 
ላ ያተኩራል ( መኮትኮት፣ ማጽዳት፣ መመልመልና መጨናነቅን መቀነስ)።

መግቢያ
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በቸደኝ ደረጃ የሚደረግ እንክብካቤ (ከ1 – 3 አመት)

በዚህ የችግኝ ደረጃ የእንክብካቤው አቅጣጫ ተኩረት የመጥደቅ ሁኔታውን ያገናዘበና ፈጥኖ በማደጋና እንበጥ በማውጣት የዘንግ 
ቁጥርን ማሳደግ ለይ የተኩራል።
መሰረታዊ የእንክብካቤ ጠኩረቶች:
1)  ከፍተቶችን በተጨማሪ ችግኝ መሙላት
2) አረምን መከላከል
3) መኮተኮት
4) ማዳበሪያ መስጠት
5) አፈር ማሳታቀፍና ቦይ መቅደድ
6) በገለባ ወይም መሰል ቁስ መሸፈን
7) በመስኖ ውሀ ማጠጣት
8) አዝእርትን በተጨማሪ መዝራት

ትክክለኛ የእንክብካቤ ጊዜ
ሀ) የዝናቡ ጊዜ ከመጠናቀቁ በፊት፡ በዝናቡ ጊዜ መጠቃለያ ወቅት መንከባከብ ተፈላጊን የተክሉን የእርጥበት መጠን ለመጠበቅ ሲረዳ 
ገና ያልጠነከረውን አረም በቀላሉ ለማንሳት ያመችል።
ለ) አረምንና ቁጥቋጦን ከወዲሁ፡ ማስወገድ ተክሉ በዝናቡ ጊዜ በጥሩ ሁኔታ እንዲየድግ በከፍተኛ ደረጃ ይርዳል።

ከፍተቶችን በተጨማሪ ችግኝ መሙላት
በምንም የእንክብካቤ ሁኔታ 100 በ 100 መጽደቅ አየጠበቅም። ዕርሻው ለከፍተኛ 
ገበያ የታሰበ ከሆነ 
ምርቱን ከፍ ማድረግ 
እንዲቻል የተበላሸውን 
መተካት ያስፈልጋል። 
በመጀመሪው አመት 
ከ10 – 15 በመቶ እና 
በሁለተኛው አመት 
ደግሞ 5 በመቶ ህሉን 
ክፍተት በመተካት 
መሙላት ያስፈልጋል።
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ማረምና መኮትኮት
ማንኛውም አረምና ተመሳሳይ ተክል በለጋ ቀርከሀ እድገት ለይ አሉታዊ ጠጽእኖ ያሳደራል። አረም በቀርከሀ ስር ግንድ ያዳክማል፣ለነፍሳት 
መፈልፈልና ብሎም ለበሠታ መነሳት ምክኒያት ይሆናል። ስለሆነማ በአመት ለሁለት ጊ እርሻው መታረም የኖርበታል ይህም ሀረግና 
መሰሎችን ጭምር በመጥፋት መከናወን ይኖርበታል።
ለማረምና ለመኮትኮት ሁለት አማረጮችን መጠቀም ይቻላል:
1. ሙሉ እርሻውን
2. በከፍል

ሙሉ እርሻውን ማረምና መኮትኮት
ከተቻለ ሙሉ እርሻውን ማረምና መኮትኮት ይመረጣል በዚህ ጊዜ አረምን ሙሉ 
ለሙሉ ማሰወገድ፣አጀቡን ሙሉ ዚሪያ በመኮትኮት አፈሩን ማለስለስ።

ሙሉ ለሙሉ የታረማ የተኮተኮተ ሙሉ በሙሉ ካልሆነ የአጀቡን ዙሪያ ብቻ መሰረት በማደረግ 
ማረምና መኮትኮት

የአጀብን ዙሪያ  መሰረት ያደረገ  እንክብካቤ

ሙሉ በሙሉ ማረምና መኮትኮት ሳይቻለል ሲቀር በስእሉ ማሰረት የአጀቡን ዙርያ 
ከ 1 እስከ 1.5 በሚዳርስ ራዲየስ ማረምና መኮትኮት

መኮትኮት ከአጀቡ  50 ሴንቲሜትር  ራዲየስና  በ15 ሴንቲሜትር ጥልቀት ማከናወን 
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ማዳበሪያና ብስባሽን በመጠቀም የአፈሩን ለምነት መጠበቅ
ማዳበሪያና ብስባሽ የተክሉን እድገት ያነቃቃል። 
ለዚህም ከተፈጥሮ የከብት አዛባ፣የእርሻ ቅሬት፣አመድና ብስባሽ መጠቀም ከኢንዱስትሪ ውጤት ደግሞ  (NPK) መጠቀም።
ለአጠቃቀም ብስባሹንና ከአፈር ጋር ማቀላቀል። ማዳበሪያም ከሆነ በአጀቡ ዙሪያ ቦይ በማውጣት ማፍሰስና በመቀጠልም በዩን ማልበስ 
ወይማ መሸፈን።

ውሀ ማቆር
የተዘጋጀውን የአፈር ውህድ በዘንጉ ዙሪያ በማስታቀፍ 
ከፍታውን ማስራት በመቀጠል ዙሪውን በመቆፈር የውሀ 
መቆሪያ መዘጋጀት።

ማስታቀፍ
በተክሉ ዙሪያ ማነኛውንም ቁስ ከ 5 እስከ 10 ሱነረቲሜትር 
ከፍታ መነስነስና ማስታቀፍ። ለዚህም ገለባ፣ዛፍ ቅጠል ወይም 
ቅርንጫፍን መጠቀም። ይህ ድርጊት የውሀ ትነትን በመከላከል 
የአፈርን እርጥበት ለመጠበቅ የሚረዳ ሲሆን አረምን ለመከላከልና 
የአፈር ለምነትን ለመጠበቅ ይረዳል።
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የማዳበሪያ መጠንና ትክክለኛ ጊዜ
የመጀመሪያ ዙር፡ 
ከተከላ ከአንድ ወር በሗላ ጸድቆ ማደግ ሲጀምር 5 ኪሎግራም ብስባሽና መስጠት ወይም 50 ግራም ማድረግ።
ሑለተኛ ዙር፡ 
መጪው ዝናብ ከመምጣቱ በፊት ማለትም በሁለተኛ አመታ ለይ 2 ውርጫት ወይም 10 ኪሎግራም ብስባሽ ማድረግ። ከ100 – 150 
ግራም NPK ተጨማሪ ማድረግ ይቻላል።
ሶስተኛ ዙር፡ 
ከመጪው የዝናብ በፊት በ 3 ኛ አመት 5 ቅርጫት ወይም 30 ኪሎግራም ብስባሽ ወይም በተጨማሪም 500 ግራም NPK  መስጠት። 
በዚህ ሁኔታ በመጪውም አመት መቀጠል።
በሚቀጥሉት ዓመታት ውስጥ ሂደቱን ይድገሙ።

ማስታወሻ፡ 
የቀርከሀ ቅጠልና የሩዝ ገለባ ከፍተኛ የሲሊካ ክምችት አለው። በመሆኑም ከሩዝ ገለባና ከቀርከሀ ቅጠል የተዘጋጀ ኮምፖስት በሲሊካ 
ዳበረ ነው።

ጥንቃቄ:
• NPK ማዳበሪያ ከመጠወም በፊት በአፈር ውሰጥ በቂ የሆነ ዕርጥበት መኖሩን ማረጋገጥ። በደረቅ ወቅት  NPK ማዳበሪያ መጠቀም 
ተክሉን ለጎዳና ሊገድል ይችላል።
• ሰው ሰራሽ  ማዳበሪያን በተክሉ ስስ ክፍል ማለትም በራይዞም ላይ አለማድረግ።
• ሑልጊዜም ማዳበሪያና ብስባሽና ከአፈር ጋር በማቀላቀል መጠቀምና በአፈር መሸፈን።

ተጨማሪ እንክብካቤ
የመስኖ ውሀ፡ 
ለጋ ቀርከሀን በመስኖ ማጠጣት የችግኝን የሞት መጠን የቀንሳል። በተለይም በመጀመሪያው የተከላ አመት  አየሩ ደረቅ በሚሆንበት 
ወቅት ከ 10 – 15 ቀን በሚደርስ ልዩነት በመስኖ ማጠጣትና በአጀቡ ዙሪያውን ውሃ መቆር ይጠቅማል።
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የጎደለውን መሙላትና ማጠናከር

ተጨማሪ እንክብካቤ
ውሀ መቆር፡ በደረቃማና ከፊል ደረቃማ ክልሎች የዝንብ መጠን አነስተኛ ነው በመሆኑም በአጀብ ዙሪያ የውሀ ማጠራቀሚያ ማዘጋጀት 
የዝናብ ውሀና ለማጠራቀምና የአፈር እርጥበታን ለመጠበቅ ይረዳል።

በ“V” ቅርጽ የተዘጋጀ፡ በተዳፋት ቦታ 30 ሴንቲሜትር ከተክሉ ከፍ ብሎ ተዳፋቱን 
በመከተል በ1.5ሴንቲሜትር ርዝመት፣ 3 ሴንቲሜትር ስፋትና 3 ሴንቲሜትር ጥልቀት 

ማዘጋጀት 

በግማሽ ጨረቃ ቅርጽ፡ በተዳፋት ቦታ 30 ሴንቲሜትር ከተክሉ ከፍ ብሎ ተዳፋቱን 
በመከተል በ1.5ሴንቲሜትር ርዝመት ራዲየስ፣ 3 ሴንቲሜትር ስፋትና 3 ሴንቲሜትር 

ጥልቀት ማዘጋጀት

ለደልዳል ቦታ፡ በ4 ማእዘን ቅርጽ (1.5 ሜትር በ 30 ሴንቲምትር በ20 ሴንቲሜትር ጥልቀት) ወይም በ 1 ሜትር ራዲየስ በክብ ቅርጽ 
ማዘጋጀት።

ጎርፍን መቆጣጠር፡ የተራዘመ ወይም ተደጋጋሚ ጎርፍ በስርን 
ስር ግንደ ለይ የአየር ዝውውርን በመገደብ ለመበስበስ ሊያጋልጥ 
የችላል። በመሆኑም ከመጀመሪያው ለጎርፍ በእጅጉ የተጋለጠን ቦት 
ለተከላ አለመምረጥ አጋጣሚው ከተፈጠረም የፍሳሥ መውረጃ 
በቅድሚያ ማዘጋጀት።
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የጎደለውን መሙላትና ማጠናከር

በማቀላቀል መዝራት

በማቀላቀል መዝራትን ተግባራዊ ማድረግ ለቀርሀከሀ አብቃዮች የተተከለው ቀርከሀ ለስራ እስኪደርስ ድረስ ገቢ በማስገኘት ያገለግላል። 
ከዚህ በተጨማሪ በመቀላቀል በመዝራት የውሀ ትነትንና አረምን ለመቆጣጠር፣ለመቀነስና አፈርን ለማዳበር ያገለግላል። በውስጡም 
የሚፈጠረው አፈር ማገገም ሂደት ለቀርከሀው ማደግ አስተዋጽኦ ደርጋል። ቀርከሀ እንደ ቦታው ሁኔታ፣ዝርያ፣ዘመናዊ እንክብካቤ ከ 4 
እስከ 6 አመት ቨሚደርስ ጊዜ ለስራ ይደርሳል።
በመጀመሪየዎቹ ሁለት አመታት በአጀብ  ውስጥ ያለው ክፍተት ሰፊ በመሆኑ በገበያ ተፈላጊ ውጤቶችን ማምረት ይቻላል።
በ 3 እና በ4 ው አመትም ጥላ የሚወዱ ተክሎችን ማምረት ይቻላል።

በማቀላቀል ለማምረት የሚመረጡ ተክሎች
በርበሬ፣ሀብሀብ፣ቅጠላቅጠል፣አገዳ እህሎች፣አናናስ፣አደንጓሬ፣ካሳቫ፣ትምበአሆ፣እርድ፣ሙዝ፣አተርና ሽምብራና ለውዝ፣ሞሪንጋ፣ፓፓያና 
የመሰሉት የሚጠቀሱ ናቸው። በቆሎና ስንዴም የሚካተቱ ቢሆንም አንድ ቤተሰብ ተክል ስለሆኑ የንጥረነገር ሽሚያ ለፈጠር ይችላል።

በማቀላቀል ለማምረት የሚመረጡ ተክሎች (በ3 እና 4 አመት)
ዝንጅብል፣እርድ፣ሰኳር ድንች፣ለህክምና የሚውሉ እጽዋትና ለሎች የጥላ ስር ተከሎች ይካተታሉ።
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የጎደለውን መሙላትና ማጠናከር

ተጨማሪ ጥንዋቄ( ከ 1 እስከ 3 አመት) 
• ቅርንቻፉንም ሆነ ቅጠሉን የራሱን ምግብ ማከማቸት እስኪችልና በቂ ጥንካሬ እስኪይዝ 
ድረስ አለመመልመል። 
• ዙሪያውን ማጠርና በከብቶች እንዳየበሉ/ ጥሩ የከብት ቀለብ ከመሆኑ አኳያ/ መቆጣጠር።

መሰረታዊ መርህ፡
• በማቀላቀል በሚመረትበት ጊዜ ከአጀቡ ቢያንስ ከ 1 እስከ 1.5 ሜትር ርቀትን 
መጠበቅ።
• በመደባለቅ የመዝራት ዘዴ የምግብ ሽሚያ በመያስከትል ዘዴ መከናወን 
ይኖርበታል። በመሆኑም ከሳር የሚመደቡ እንደ በቆሎ፣ማሽላና ስንዴ የመሳሰሉትን 
በማደባለቅ መዝራት አይመከርም።
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የጎደለውን መሙላትና ማጠናከር

በእድገት ጊዜ

በእድገት ጊዜ ማለትም ከ3 – 5 አመት የሚደረግ እንክብካቤ የአጀብ መጨናነቅን በመቆጣጠር በቆረያ ጊዜ በአብዝኛው የአጀቡ የውስጥ 
ክፍል የሚጋኘውን ዘንግ ለየቶ ማውጣት እሚቻልበት መንገድ ለይ ያተኮረ ሊሆን ይገባል። የአጀብ መጨናነቅ ቤሻኒያ አልፒና/ የደጋ 
ቀርከሀ/ የተለመደ አይደለም ከፍተኛ ችግር የሚታየው በቆላ ቀርከሀ/ኦክሲቴናንቴራ አቢሲኒካ/ ባምቡሳ ሲሰታሰቺየም፣ዴንድሮካላመስ 
መሳሰሉት ነው። 
ዐጀቡን ከወዲሁ ከ 3 – 5 አመት ባለው እድሜ መከታተልና መቆጣጠር ካልተቻለ መጨናነቅ መከሰቱ የሚጠበቅ ነው።

የተጠቀጠቀ ዘንግ /በመጠቅጠቁና ለስራ የደረሰው 
ዘንግ በአጀቡ መካከለኛ ክፍል በመሆኑ ለመቁረጥም 
ለማውጣትም አመቺ አይሆንም።

በአጀቡ የውጫ ክፍል የሚገኘው ለጋው ዘንግ በሚጎዳና 
በሚወድቅበት ሁኔታ ያልተፈለገ መጨናነቅ የከሰታል።

ሊለመድና ሊተገበር የሚገባ ተግባር:
1) ማጽዳትና መመልመል
2) ማጨናገፍ
3) እንቡጡን መቆጣጠር
4) እሳትን መከላከል
5) መኮትኮትና ማስታቀፍ
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የጎደለውን መሙላትና ማጠናከር

ማጽዳትን መመልመል 
መመልመል ከተተከለ ከ 3 እና 4 አመት ጀምሮ መከናወን ይኖርበታል ማለትም የተወላገደውንና በአብዛኛው በመካከለኛ ክፍል 
ሚገኘውን ያረጀውንና የተጎዳውን መቀረጥ/ በአብዛኛው ለጋው ቀርከሀ በዘጀቡ ወጫዊ ክፍል ይገኛል።

በቀላሉ ወደ አጀቡ ውስጥ መገባት እንዲቸል ማድረግ ቤአመቱ ክፍተቱን መከታተል።

መከርከምና ማጨናገፍ
እንደአስፈላጊነቱ ቅርንጫፉን መመልመልና ከስር የዘንጉን አንድ ሶስተኛ ግምት ውስጥ በማስገባት ቅርንጨፍ የሚያወጣውን እምቡጥ 
መግረዝ/ማጨናገፍ/ አየር በውስጡ እንዲያልፍ በማድረግ የአጀቡን ጤና መጠበቅ ያስችላል። በተጨማሪም ጎጂ ነፍሳትና በሽታን 
ለመቆጣጠር ይረዳል።
መከርከምና መግረዝ ቀርከሀ በተተከለ ከ3 አመት ጀምሮ ሊከናወን ሲገባ መከርከምና መግረዝን ለማከናወን ትክክለኛው ጊዜ እንቡጡ 
በደንብ ሲያድግ ማለትም የዝናቡን ጊዜ መገባደድ ተከትሎ ነው።

በተቻለ መጠን አንጓውን ተጠግቶ እምቡጥ የሚያወጣውን ክፍል መቁረጥ(በሚቆረጥበት ጊዜ ስለት ያለው መቂስ፣ ጋምባ ወይም መጋዝ መጠቀም)
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ሙያዊ ጽሁፍ

የጎደለውን መሙላትና ማጠናከር

መከርከምና ማጨናገፍ

ማጨናገፍ

እንቡጥን ማሳሳት
ቀርከሀ በሚወልድበት ወቅት ከአንድ እናት ዘንግ ብዛት ያለው እምቡጥ ይወለዳል።በብዛታችውም የተነሳ በሚፈጠር የምግብና የውሀ 
ሽሚያ ብዙ ጊዜ ዘንጎቹ ደካማ ይሆናሉ።በመሆኑም 1 ወይም 2 እምቡጥ ብቻ በማስቀረትና ሌላውን ቆፍሮ በማውጣት አጀቡን መሳሳት 
አዲስ የሚወለደውን ዘንግ የጥራት ደረጃ ከፍ ያደርገዋል።

አንድ የቀርከሀ ራይዞም እንደየዘሩ ቢለያይም  ከ 6 እስከ 12 
የሚደርሱ እምቡጦች በማውጣት ከ 6 እስከ 12 የሚደርሱ 

ዘንጎችን የመስጠት አቅም አለው

ከአንድ እናት ቀርከሀ 4 እምቡጦች በሚወጡበት ጊዜ የዘንጉ 
ውፍረትና ቁመት አነስተኛ ይሆናለ፣ በቀላል አገላለጽ የዘንጉ 

የጥራት ደረጃ ይወልዳል

በስእሉ ላይ እንደሚታየው ከአንድ እናት ቀርከሀ በግራ በኩል 3 በቀኝ በኩል 2 
እምቡጦች ይታያሉ፣ በዚህ ጊዜ ጠንካራውን 1 መርጦ ዘንግ እንዲሆን በመተው 

ሌሎቹን ደካሞቹን ቆፍሮ ማውጣት፣ /አንድ እናት ለአንድ እንቡጥ/።አንድ እምቡጥ ብቻ በሚሆንበት ጊዜ ዘንግ ይሆን ዘንድ መተው
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ሙያዊ ጽሁፍ

የጎደለውን መሙላትና ማጠናከር

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

እሳትን መከላከል
በቀርከሀ እርሻ አካባቢ የነፍሳት መራባትንና በሽታን 
ለመከላከል፣ ብሎም የእሳትን አደጋ ለመቆጣጠር የማጽዳት 
የመመልመል፣ የማጨናገፍና የማሳሳት ስራ ከተከናወነ በኋላ 
የተለመለመውንና የተቆረጠውን ቅጠልና ቅርንጫፍ ከአካባቢ 
ማስወገድ። 

ከዚያም 5 ሜትር ከቀርከሀው ርቆ እሳትን ለመከላከል 
አካባቢውን ማስራብ።

አፈር ማለስለስና ማስታቀፍ

አፈሩን በመቆፈር ማገላበጥና መለስለስ። 5 ቅርጫት ወይም 
30 ኪሎግራም የተፈጥሮ ማዳበሪያና ከተቻለ 500 ግራም 
NPK, ከአፈር ጋር መለወስ። የዳበረውን አፈር በእጀቡ ዙርያ 
ማስታቀፍ። ዙሪያውን ቦይ መቅደድ። 


