
ቀርቀሃ ለአካባቢ 
ጥበቃ

የመሬት መከላትን በመቀልበስ የአካባቢ ደህንነትን ማሻሻል
ቀርቀሃ በዓለም ላይ ፈጣን አዳጊ የሆነ የተክል አይነት በመሆኑ 
በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ  ሽፋን  ከመፍጠሩም በላይ  ብዛት 
ያለው ስር  ስላለው የላይኛውን የአፈር ክፍል ቆንጥጦ በመያዝ 
አፈርን ከመከላት ይታደጋል፡፡ በተጨማሪም   አመቱን በሙሉ 
ቅጠሎች በማውጣትና በማርገፍ የአፈርን ለምነት በመጨመር 
የተራቆተ መሬትን ያክማል፡፡ 

የተቀናጀ የተፋሰስ ጥበቃ
ቀርቀሃ የተፋሰስ አካባቢዎችን ከመጠበቁ ባሻገር በተዳፉት 
ቦታዎች እና በወንዝ ዳሮች የአፈር መከላትን ሲከላከል የውሃ 
ማስረግን በተመሳሳይ ሁኔታ ያጎለብታል፡፡ ቀርቀሃ ለምርት 
ከደረሰ በሁዋላ በየአመቱ እኩል የሆነ ምርት እየተሰበሰበ ለመኖር 
የሚያስፈልገዉን የቤት ውስጠ ፍጆታዎች (ለምግብ፣ ለመኖነት) 
የሚያሟላ ሲሆን  ለመተዳደሪያ እና ለህብረተሰቡ ገቢ የማስገኘት 
አቅም አለው፡፡

እዩ- ኢፋድ-ኢንባር ደቡብ - ደቡብ ትስስር ምዕራፍ 2 ፕሮጀክት

ለሰፋፊ ተከላዎች የሚሆኑ ችግኞችን ማዘጋጀት 
• የችግኝ ጣቢያዎችን በማቋቋም  ለሰፋፊ  ተከላዎች የሚሆኑ 

ችግኞችን ማዘጋጀት እንዲሁም  አጋዥ ባለድርሻ አካላቶችን 
(የአካባቢ ህብረተሰብ፣ የመንግስት አካላት እንዲሁም የልማት 
ድርጅቶችን) በቀርቀሃ የማራባት ዘዴዎች ዙሪያ የአቅም 
ግንባታ ስራ መስራት ፡፡

የአካባቢ ደህንነት ማሻሻል
• በተጎዱ እና በተተዉ  መሬቶች ላይ ሞዴል ሊሆኑ 

የሚችሉ  የቀርከሃ  ተከላ  በማካሄድ ፣ ለአካባቢ  ደህንነት 
የሚያበረክተዉን  አቅም ማስተዋወቅ፡፡ 

• የቀርከሃ ተክል ለአካባቢ ለውጥ ሊያበረክት የሚችለው 
አስተዋፅኦ  ሊመዘን / ሊለካ የሚችል መልኩ ለማሳያት  
ተገቢዉን  ምርምሮችን ማከናወን፡፡  
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ቀርቀሃ የማልማት  
ዘዴዎችን መቀየስ

በቤተሰብ ደረጃ ለተከላ የሚያስፈልጉ ችግኞችን 
ማምረት

በቤተሰብ ደረጃ የሚዘጋጁ የችግኝ ማፊያ ቦታዎች 
እንዲሁም በማይክሮ ቲሹ ካልቸር የማርቢያ ዘዴ 
በመጠቀም ዘላቂ እና ጥራቱን የጠበቀ የችግኞችን 
በማምረት ለራስ ፍጆታ ወይም ለመሸጥ ማዋል፡፡ 

በቤት አካባቢ እና በእርሻ ማሳዎች 
ዙሪያ አነስተኛ ቀርከሃ የተከላ ዘዴዎችን 
ማስተዋወቅ፡

ቀርከሃን በእርሻ ማሳ እና በቤት አካባቢ በመትከል 
ድንበር መከለያ፡ ለንፋስ መከላከያ ብሎም ለቤት 
ፍጆታ (ለግንባታ ስራ፣ ለምግብነት፣ ለመኖነት፣ 
ለሃይል ምንጭነት እንዲሁም ለተለያዩ ለግብርና 
እንቅስቃሴዎች) እንዲዉል እናም ተጨማሪ የገቢ 
ምንጭ እንዲሆን ማስቻል፡፡ 

ቀርከሃን ለምግብና ለመኖነት

ቀርከሃን ለምግብነት፣ ለመኖነት እና ለሃይል አቅርቦት 
ዘለቄታዊ ተቀሜታዉን በማስተዋወቅ ለሃይል 
ምንጭነት ፣ ለሰው ልጅ የምግብ እንዲሁም ለእንሰሳት 
መኖ ዋስትና ማረጋገጥ፡፡
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በቤት ውስጥ 
በሚመረቱ 

የሃይል ምንጮች
ሞዴል የቤት ውስጥ 
ከሰል አምራቾች
በመንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት 
- ከህብረተሰቡ - ከግል የልማት 
ተቋማት ጋር አጋራዊ ትስስር 
በመፍጠር ሞዴል የሆኑ 
የቤት ውስጥ ከሰል አምራቾች 
ተቋማትን አደራጅቶ ለአካባቢ 
ፍጆታ የሚሆኑ የከሰል ሃይል 
ማምረት እና ገቢ ማግኛ 
እንደሆኑ ማድረግ፡፡

የቀርቀሃ ተክል 
የሚጠቀም የሃይል 
ማመንጫ ሞዴል 
ተቋም
የቀርቀሃን ተክል እንዲሁም 
የእርሻ ተረፈ ምርት 
በመጠቀም የኤሌክትሪክ ሃይል 
በማመንጨት አዲስ የገቢ 
ማስገኛ እድሎችን ለገጠር 
ነዋሪዎች መፍጠር፡፡ 
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የመተዳደሪ
አማራጮችን ማስፋት

የጋራ የቀርቀሃ ማከሚያ 
እና ማምረቻ ጣቢያ 
የማስተዋወቅ፣ ስልጠና 

የመስጠት እናም 
ኢንተርፕራይዞች ማልሚያ 

ማዕከል በማዘጋጀት የዲዛይን 
ድጋፍ ማድረግ ፣ የንግድ 

እቅድ የማዘጋጀት አገልግሎት 
መስጠት፣ በጥቃቅንና አነስተኛ 

ተቋማት መካከል አስፈላጊ 
የሆኑ የፊትና የኋልዮሽ ትስስር 

መፍጠር፡፡

ዘርፍ ተኮር የሆነ ቀርቀሃ 
ሞዴል መቅረጽ 
ገበያ ተኮር የሆኑ የተለያዩ 
ጥራት ያላቸውን የቀርከሃ 
ምርቶችን (ለንብ ማነብ፣ ለአሳ 
ማስገር፣ ለማሸጊያዎች፣ ለግንባታ 
የሚያገለግሉ፣የቤትና የቢሮ 
ቁሳቁሶች…) በማምረት የስራ 
እድልን በተለይ ስራ አጥ ለሆኑ 
ወጣቶች መፍጠር ፡፡ 
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ደቡብ-ደቡብ ትስስር እውቀት ማስተላለፊያ 
እስትራቴጂ
ቀርከሃን ለደሃ ተኮር የቀርቀሃ መተዳደሪያነት፣ ገቢ ማስገኛ፣ ስራ ፈጣሪነት 
እንዲሁም የአካባቢ ጥበቃን  በአፍሪካ ለማሳደግ 

የአካባቢ ጥበቃ
ለተከላ የሚሆኑ የቀርቀሃን 
ችግኞችን በሰፊው 
በማዘጋጀት፤ የደን 
ጭፍጨፋን ፣ የአፈር 
መከላትን ፣ የወራጅ ወንዞችን 
መቦርቦርን እንዴት ሊቀንስና 
ሊከላከል እንደሚችል 
የማስተዋወቅ ስራን መስራት፡
፡

የቀርቀሃ ልማት ማቀድ
ቀርቀሃን ከመደበኛ የእርሻ 
ሰራ አካል አድርጎ በመስራት 
ተጨማሪ ገቢ ማስገኘት፣ 
ለእንስሳቶች ተጨማሪ 
መኖ እንዲኖር ማመቻቸት 
እንዲሁም ድሃ የገጠር አርሶ 
አደሮች በቀላሉ ተጋላጭ 
እንዳይሆኑ ችግር የመቋቋም 
አቅም እንዲያጎለብቱ 
ማድረግ፡፡ 

ምርት ማምረት
የጥምር ተግባራትን ማልማት 
(መያድ፣ በማህበረሰቡ፣ 
በግለሰብና በግለሰብ ተቋማት) 
ከሰል በማምረት ሞዴል 
የሆኑ ድርጅቶች በማልማት 
የአካባቢ የሃይል ፍላጎት 
በሟሟላት ገቢ ማስገኘት፡፡

የመተዳደሪ  
አማራጮችን ማስፋት
ሞዴል እንተርፕራይዞችን  
በማቋቋም ጥራታቸውን 
የጠበቁ ምርቶች እንዲያመረቱ 
በማድረግ ዘርፈ ብዙ የገበያ 
ትስስሮችን መፍጠር፡፡
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