
    

    

အပူပုိင္းေဒသတြင္ရိွသည့္ တုိးတက္ျပဳျပင္ထားေသာအာလူးအမ်ိဳးအစားအမ်ုိးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ  ေစ်းသက္သာအပူပုိင္းေဒသတြင္ရိွသည့္ တုိးတက္ျပဳျပင္ထားေသာအာလူးအမ်ိဳးအစားအမ်ုိးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ  ေစ်းသက္သာအပူပုိင္းေဒသတြင္ရိွသည့္ တုိးတက္ျပဳျပင္ထားေသာအာလူးအမ်ိဳးအစားအမ်ုိးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ  ေစ်းသက္သာအပူပုိင္းေဒသတြင္ရိွသည့္ တုိးတက္ျပဳျပင္ထားေသာအာလူးအမ်ိဳးအစားအမ်ုိးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ  ေစ်းသက္သာ

အေျမာက္အမ်ားမ်ိဳးပြားထုတ္လုပ္သည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းအေျမာက္အမ်ားမ်ိဳးပြားထုတ္လုပ္သည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းအေျမာက္အမ်ားမ်ိဳးပြားထုတ္လုပ္သည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းအေျမာက္အမ်ားမ်ိဳးပြားထုတ္လုပ္သည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း

ေဒေဒေဒေဒါက္တာ တာပါနီ ဟားပါလါက္တာ တာပါနီ ဟားပါလါက္တာ တာပါနီ ဟားပါလါက္တာ တာပါနီ ဟားပါလ၊ ၊ ၊ ၊ အက္အက္အက္အက္((((ဖဖဖဖ))))အီး အယ္လ္ အမ္ အီး အယ္လ္ အမ္ အီး အယ္လ္ အမ္ အီး အယ္လ္ အမ္ 

ဖႏြန္ ပင္၊ ကေဖႏြန္ ပင္၊ ကေဖႏြန္ ပင္၊ ကေဖႏြန္ ပင္၊ ကေမၻာမၻာမၻာမၻာဒီးယားႏုိင္ငံဒီးယားႏုိင္ငံဒီးယားႏုိင္ငံဒီးယားႏုိင္ငံ    မွေရးသားသည္။မွေရးသားသည္။မွေရးသားသည္။မွေရးသားသည္။

    

အဓိကေအဓိကေအဓိကေအဓိကေ၀၀၀၀ါဟာရမ်ား ါဟာရမ်ား ါဟာရမ်ား ါဟာရမ်ား ----    ဆုိလာနမ္ တူဘီရုိစမ္ဆုိလာနမ္ တူဘီရုိစမ္ဆုိလာနမ္ တူဘီရုိစမ္ဆုိလာနမ္ တူဘီရုိစမ္

သန္ျသန္ျသန္ျသန္ျခင္းခင္းခင္းခင္း(rejuvenation) (rejuvenation) (rejuvenation) (rejuvenation) ၊ မ်ိဳးပြားရန္အတြက္ျဖတ္ျခင္း၊ မ်ိဳးပြားရန္အတြက္ျဖတ္ျခင္း၊ မ်ိဳးပြားရန္အတြက္ျဖတ္ျခင္း၊ မ်ိဳးပြားရန္အတြက္ျဖတ္ျခင္း

အေနမ်ားအေနမ်ားအေနမ်ားအေနမ်ား(non(non(non(non----sterile conditions)sterile conditions)sterile conditions)sterile conditions)

    

အဓိက သေဘာတရားမ်ားအဓိက သေဘာတရားမ်ားအဓိက သေဘာတရားမ်ားအဓိက သေဘာတရားမ်ား    

    

 

အာလူးမ်ားသည္ ပရုိတင္းဓါတ္ ႏွင့္ အျခားေသာလုိအပ္သည့္ အဟာရဓါတ္ အေျမာက္အမ်ား အာလူးမ်ားသည္ ပရုိတင္းဓါတ္ ႏွင့္ အျခားေသာလုိအပ္သည့္ အဟာရဓါတ္ အေျမာက္အမ်ား အာလူးမ်ားသည္ ပရုိတင္းဓါတ္ ႏွင့္ အျခားေသာလုိအပ္သည့္ အဟာရဓါတ္ အေျမာက္အမ်ား အာလူးမ်ားသည္ ပရုိတင္းဓါတ္ ႏွင့္ အျခားေသာလုိအပ္သည့္ အဟာရဓါတ္ အေျမာက္အမ်ား 
ကုိကုိကုိကုိထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္။ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္။ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္။ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္။    

အပူပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ ရာသီဥတုပူျပင္းေသာေၾကာင့္ အပူပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ ရာသီဥတုပူျပင္းေသာေၾကာင့္ အပူပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ ရာသီဥတုပူျပင္းေသာေၾကာင့္ အပူပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ ရာသီဥတုပူျပင္းေသာေၾကာင့္ 

အပူပုိင္းေဒသမ်ားအပူပုိင္းေဒသမ်ားအပူပုိင္းေဒသမ်ားအပူပုိင္းေဒသမ်ားအတြက္ အတြက္ အတြက္ အတြက္ အမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ားရရိွႏုိင္ပါသည္။အမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ားရရိွႏုိင္ပါသည္။အမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ားရရိွႏုိင္ပါသည္။အမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ားရရိွႏုိင္ပါသည္။

အစျပဳအသံုးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ေစ်းသက္သာ၍ ထိေရာက္မႈရိွသည့္ အစျပဳအသံုးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ေစ်းသက္သာ၍ ထိေရာက္မႈရိွသည့္ အစျပဳအသံုးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ေစ်းသက္သာ၍ ထိေရာက္မႈရိွသည့္ အစျပဳအသံုးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ေစ်းသက္သာ၍ ထိေရာက္မႈရိွသည့္ 
ျပန္လည္တုိးပြား အသံုးျပဳႏ္ုိင္ေသာနည္းမ်ားလုိအပ္သည္။ျပန္လည္တုိးပြား အသံုးျပဳႏ္ုိင္ေသာနည္းမ်ားလုိအပ္သည္။ျပန္လည္တုိးပြား အသံုးျပဳႏ္ုိင္ေသာနည္းမ်ားလုိအပ္သည္။ျပန္လည္တုိးပြား အသံုးျပဳႏ္ုိင္ေသာနည္းမ်ားလုိအပ္သည္။

မ်ိဳးပြားေစမည့္နည္းလမ္းသစ္မ်ားကုိ မ်ိဳးပြားေစမည့္နည္းလမ္းသစ္မ်ားကုိ မ်ိဳးပြားေစမည့္နည္းလမ္းသစ္မ်ားကုိ မ်ိဳးပြားေစမည့္နည္းလမ္းသစ္မ်ားကုိ 

အီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္းမ်ားအီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္းမ်ားအီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္းမ်ားအီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္းမ်ား    

အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ ၃၂၃၂၃၂၃၂    

ၾသဂုတ္လၾသဂုတ္လၾသဂုတ္လၾသဂုတ္လ    ၂၀၁၇၂၀၁၇၂၀၁၇၂၀၁၇    

    

အပူပုိင္းေဒသတြင္ရိွသည့္ တုိးတက္ျပဳျပင္ထားေသာအာလူးအမ်ိဳးအစားအမ်ုိးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ  ေစ်းသက္သာအပူပုိင္းေဒသတြင္ရိွသည့္ တုိးတက္ျပဳျပင္ထားေသာအာလူးအမ်ိဳးအစားအမ်ုိးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ  ေစ်းသက္သာအပူပုိင္းေဒသတြင္ရိွသည့္ တုိးတက္ျပဳျပင္ထားေသာအာလူးအမ်ိဳးအစားအမ်ုိးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ  ေစ်းသက္သာအပူပုိင္းေဒသတြင္ရိွသည့္ တုိးတက္ျပဳျပင္ထားေသာအာလူးအမ်ိဳးအစားအမ်ုိးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ  ေစ်းသက္သာ

အေျမာက္အမ်ားမ်ိဳးပြားထုတ္လုပ္သည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းအေျမာက္အမ်ားမ်ိဳးပြားထုတ္လုပ္သည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းအေျမာက္အမ်ားမ်ိဳးပြားထုတ္လုပ္သည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းအေျမာက္အမ်ားမ်ိဳးပြားထုတ္လုပ္သည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း

အီး အယ္လ္ အမ္ အီး အယ္လ္ အမ္ အီး အယ္လ္ အမ္ အီး အယ္လ္ အမ္ ((((ဖင္လန္ႏုိင္ငံ ဧဖင္လန္ႏုိင္ငံ ဧဖင္လန္ႏုိင္ငံ ဧဖင္လန္ႏုိင္ငံ ဧ၀၀၀၀ံေဂလိံေဂလိံေဂလိံေဂလိအသင္းေတာ္အသင္းေတာ္အသင္းေတာ္အသင္းေတာ္၀၀၀၀င္င္င္င္    လူသရင္ မစ္ရွင္လူသရင္ မစ္ရွင္လူသရင္ မစ္ရွင္လူသရင္ မစ္ရွင္

မွေရးသားသည္။မွေရးသားသည္။မွေရးသားသည္။မွေရးသားသည္။    

ဆုိလာနမ္ တူဘီရုိစမ္ဆုိလာနမ္ တူဘီရုိစမ္ဆုိလာနမ္ တူဘီရုိစမ္ဆုိလာနမ္ တူဘီရုိစမ္((((Solanum tuberosumSolanum tuberosumSolanum tuberosumSolanum tuberosum))))၊ အာလူး၊ အာလူး၊ အာလူး၊ အာလူး(potato)(potato)(potato)(potato)

၊ မ်ိဳးပြားရန္အတြက္ျဖတ္ျခင္း၊ မ်ိဳးပြားရန္အတြက္ျဖတ္ျခင္း၊ မ်ိဳးပြားရန္အတြက္ျဖတ္ျခင္း၊ မ်ိဳးပြားရန္အတြက္ျဖတ္ျခင္း(cutting propagation)(cutting propagation)(cutting propagation)(cutting propagation)၊ ပုိးမသတ္ထားသည့္အေျခ၊ ပုိးမသတ္ထားသည့္အေျခ၊ ပုိးမသတ္ထားသည့္အေျခ၊ ပုိးမသတ္ထားသည့္အေျခ

sterile conditions)sterile conditions)sterile conditions)sterile conditions)        

အာလူးမ်ားသည္ ပရုိတင္းဓါတ္ ႏွင့္ အျခားေသာလုိအပ္သည့္ အဟာရဓါတ္ အေျမာက္အမ်ား အာလူးမ်ားသည္ ပရုိတင္းဓါတ္ ႏွင့္ အျခားေသာလုိအပ္သည့္ အဟာရဓါတ္ အေျမာက္အမ်ား အာလူးမ်ားသည္ ပရုိတင္းဓါတ္ ႏွင့္ အျခားေသာလုိအပ္သည့္ အဟာရဓါတ္ အေျမာက္အမ်ား အာလူးမ်ားသည္ ပရုိတင္းဓါတ္ ႏွင့္ အျခားေသာလုိအပ္သည့္ အဟာရဓါတ္ အေျမာက္အမ်ား 

အပူပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ ရာသီဥတုပူျပင္းေသာေၾကာင့္ အပူပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ ရာသီဥတုပူျပင္းေသာေၾကာင့္ အပူပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ ရာသီဥတုပူျပင္းေသာေၾကာင့္ အပူပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ ရာသီဥတုပူျပင္းေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ကုိစုိက္ရန္ခက္ခဲသည္။၎တုိ႔ကုိစုိက္ရန္ခက္ခဲသည္။၎တုိ႔ကုိစုိက္ရန္ခက္ခဲသည္။၎တုိ႔ကုိစုိက္ရန္ခက္ခဲသည္။    

အမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ားရရိွႏုိင္ပါသည္။အမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ားရရိွႏုိင္ပါသည္။အမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ားရရိွႏုိင္ပါသည္။အမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ားရရိွႏုိင္ပါသည္။    

အစျပဳအသံုးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ေစ်းသက္သာ၍ ထိေရာက္မႈရိွသည့္ အစျပဳအသံုးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ေစ်းသက္သာ၍ ထိေရာက္မႈရိွသည့္ အစျပဳအသံုးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ေစ်းသက္သာ၍ ထိေရာက္မႈရိွသည့္ အစျပဳအသံုးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ေစ်းသက္သာ၍ ထိေရာက္မႈရိွသည့္ 
ျပန္လည္တုိးပြား အသံုးျပဳႏ္ုိင္ေသာနည္းမ်ားလုိအပ္သည္။ျပန္လည္တုိးပြား အသံုးျပဳႏ္ုိင္ေသာနည္းမ်ားလုိအပ္သည္။ျပန္လည္တုိးပြား အသံုးျပဳႏ္ုိင္ေသာနည္းမ်ားလုိအပ္သည္။ျပန္လည္တုိးပြား အသံုးျပဳႏ္ုိင္ေသာနည္းမ်ားလုိအပ္သည္။    

မ်ိဳးပြားေစမည့္နည္းလမ္းသစ္မ်ားကုိ မ်ိဳးပြားေစမည့္နည္းလမ္းသစ္မ်ားကုိ မ်ိဳးပြားေစမည့္နည္းလမ္းသစ္မ်ားကုိ မ်ိဳးပြားေစမည့္နည္းလမ္းသစ္မ်ားကုိ စမ္းသပ္လ်က္ရိွပါသည္။စမ္းသပ္လ်က္ရိွပါသည္။စမ္းသပ္လ်က္ရိွပါသည္။စမ္းသပ္လ်က္ရိွပါသည္။    

အပူပုိင္းေဒသတြင္ရိွသည့္ တုိးတက္ျပဳျပင္ထားေသာအာလူးအမ်ိဳးအစားအမ်ုိးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ  ေစ်းသက္သာအပူပုိင္းေဒသတြင္ရိွသည့္ တုိးတက္ျပဳျပင္ထားေသာအာလူးအမ်ိဳးအစားအမ်ုိးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ  ေစ်းသက္သာအပူပုိင္းေဒသတြင္ရိွသည့္ တုိးတက္ျပဳျပင္ထားေသာအာလူးအမ်ိဳးအစားအမ်ုိးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ  ေစ်းသက္သာအပူပုိင္းေဒသတြင္ရိွသည့္ တုိးတက္ျပဳျပင္ထားေသာအာလူးအမ်ိဳးအစားအမ်ုိးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ  ေစ်းသက္သာ၍၍၍၍    

အေျမာက္အမ်ားမ်ိဳးပြားထုတ္လုပ္သည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းအေျမာက္အမ်ားမ်ိဳးပြားထုတ္လုပ္သည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းအေျမာက္အမ်ားမ်ိဳးပြားထုတ္လုပ္သည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းအေျမာက္အမ်ားမ်ိဳးပြားထုတ္လုပ္သည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း    

လူသရင္ မစ္ရွင္လူသရင္ မစ္ရွင္လူသရင္ မစ္ရွင္လူသရင္ မစ္ရွင္))))    

(potato)(potato)(potato)(potato)၊ ျ၊ ျ၊ ျ၊ ျပန္လည္နုပ်ိဳပန္လည္နုပ်ိဳပန္လည္နုပ်ိဳပန္လည္နုပ်ိဳရွင္ရွင္ရွင္ရွင္    

၊ ပုိးမသတ္ထားသည့္အေျခ၊ ပုိးမသတ္ထားသည့္အေျခ၊ ပုိးမသတ္ထားသည့္အေျခ၊ ပုိးမသတ္ထားသည့္အေျခ    

အာလူးမ်ားသည္ ပရုိတင္းဓါတ္ ႏွင့္ အျခားေသာလုိအပ္သည့္ အဟာရဓါတ္ အေျမာက္အမ်ား အာလူးမ်ားသည္ ပရုိတင္းဓါတ္ ႏွင့္ အျခားေသာလုိအပ္သည့္ အဟာရဓါတ္ အေျမာက္အမ်ား အာလူးမ်ားသည္ ပရုိတင္းဓါတ္ ႏွင့္ အျခားေသာလုိအပ္သည့္ အဟာရဓါတ္ အေျမာက္အမ်ား အာလူးမ်ားသည္ ပရုိတင္းဓါတ္ ႏွင့္ အျခားေသာလုိအပ္သည့္ အဟာရဓါတ္ အေျမာက္အမ်ား 

၎တုိ႔ကုိစုိက္ရန္ခက္ခဲသည္။၎တုိ႔ကုိစုိက္ရန္ခက္ခဲသည္။၎တုိ႔ကုိစုိက္ရန္ခက္ခဲသည္။၎တုိ႔ကုိစုိက္ရန္ခက္ခဲသည္။    

အစျပဳအသံုးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ေစ်းသက္သာ၍ ထိေရာက္မႈရိွသည့္ အစျပဳအသံုးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ေစ်းသက္သာ၍ ထိေရာက္မႈရိွသည့္ အစျပဳအသံုးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ေစ်းသက္သာ၍ ထိေရာက္မႈရိွသည့္ အစျပဳအသံုးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ေစ်းသက္သာ၍ ထိေရာက္မႈရိွသည့္ 



အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္ အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္ အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္ အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္ ----    ေဒါက္တာ တာပါနီ ဟားပါလ သည္ အားျဖည့္ပါေမာေဒါက္တာ တာပါနီ ဟားပါလ သည္ အားျဖည့္ပါေမာေဒါက္တာ တာပါနီ ဟားပါလ သည္ အားျဖည့္ပါေမာေဒါက္တာ တာပါနီ ဟားပါလ သည္ အားျဖည့္ပါေမာကကကကၡၡ ၡၡ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္၊ ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္၊ ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္၊ ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္၊ 

ဥဥဥဥယ်ာဥ္ျခံေျမစုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိယ်ာဥ္ျခံေျမစုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိယ်ာဥ္ျခံေျမစုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိယ်ာဥ္ျခံေျမစုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာပညာရွင္ ႏွင့္ သုေတသနပညာရွင္တစ္ဦးျင္ရာပညာရွင္ ႏွင့္ သုေတသနပညာရွင္တစ္ဦးျင္ရာပညာရွင္ ႏွင့္ သုေတသနပညာရွင္တစ္ဦးျင္ရာပညာရွင္ ႏွင့္ သုေတသနပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ယခုအခါဖစ္သည္။ သူသည္ယခုအခါဖစ္သည္။ သူသည္ယခုအခါဖစ္သည္။ သူသည္ယခုအခါ    တြင္တြင္တြင္တြင္    

ကမၻာ့စာနပ္ရိကၡဖူလံုမႈ ကမၻာ့စာနပ္ရိကၡဖူလံုမႈ ကမၻာ့စာနပ္ရိကၡဖူလံုမႈ ကမၻာ့စာနပ္ရိကၡဖူလံုမႈ ----    အက္အက္အက္အက္((((ဖဖဖဖ))))အီး အယ္လ္ အမ္ အီး အယ္လ္ အမ္ အီး အယ္လ္ အမ္ အီး အယ္လ္ အမ္ ((((ဖင္လန္ႏုိင္ငံဖင္လန္ႏုိင္ငံဖင္လန္ႏုိင္ငံဖင္လန္ႏုိင္ငံ    ဧဧဧဧ၀၀၀၀ံေံေံေံေဂလိအသင္းေတာ္ဂလိအသင္းေတာ္ဂလိအသင္းေတာ္ဂလိအသင္းေတာ္၀၀၀၀င္ လူသရင္ င္ လူသရင္ င္ လူသရင္ င္ လူသရင္ 

မစ္ရွင္ မစ္ရွင္ မစ္ရွင္ မစ္ရွင္ ----    FELM (the Finnish Evangelical Lutheran Mission) FELM (the Finnish Evangelical Lutheran Mission) FELM (the Finnish Evangelical Lutheran Mission) FELM (the Finnish Evangelical Lutheran Mission) တြင္ အႀကံေပးပုဂတြင္ အႀကံေပးပုဂတြင္ အႀကံေပးပုဂတြင္ အႀကံေပးပုဂ ၢၢ ၢၢ ဳိိိိဳဳဳလ္အျလ္အျလ္အျလ္အျဖစ္ အလုပ္ဖစ္ အလုပ္ဖစ္ အလုပ္ဖစ္ အလုပ္    

လုပ္လ်က္ရိွ၍ ကေမၻာလုပ္လ်က္ရိွ၍ ကေမၻာလုပ္လ်က္ရိွ၍ ကေမၻာလုပ္လ်က္ရိွ၍ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံရိွဒီးယားႏုိင္ငံရိွဒီးယားႏုိင္ငံရိွဒီးယားႏုိင္ငံရိွ    အက္အက္အက္အက္((((ဖဖဖဖ))))အီး အယ္လ္ အမ္အီး အယ္လ္ အမ္အီး အယ္လ္ အမ္အီး အယ္လ္ အမ္    နယ္ပယ္ဆုိင္ရာ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ နယ္ပယ္ဆုိင္ရာ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ နယ္ပယ္ဆုိင္ရာ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ နယ္ပယ္ဆုိင္ရာ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ 

စီမံခန္႔ခြဲသူအျဖစ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။ စီမံခန္႔ခြဲသူအျဖစ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။ စီမံခန္႔ခြဲသူအျဖစ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။ စီမံခန္႔ခြဲသူအျဖစ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။     

    

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္    

အာလူးမ်ား(ဆုိလာနမ္ တူဘီရုိစမ္ဆုိလာနမ္ တူဘီရုိစမ္ဆုိလာနမ္ တူဘီရုိစမ္ဆုိလာနမ္ တူဘီရုိစမ္)တြင္ျတြင္ျတြင္ျတြင္ျမင့္မားေသာမင့္မားေသာမင့္မားေသာမင့္မားေသာ-အရည္အေသြးရိွသည့္ ပစၥည္းမ်ားပါအရည္အေသြးရိွသည့္ ပစၥည္းမ်ားပါအရည္အေသြးရိွသည့္ ပစၥည္းမ်ားပါအရည္အေသြးရိွသည့္ ပစၥည္းမ်ားပါ၀၀၀၀င္၍ င္၍ င္၍ င္၍ အလြန္ အလြန္ အလြန္ အလြန္ 

ေကာင္းေသာပရုိတင္းမ်ားျဖစ္သည္၊ ထုတ္လုပ္မႈ၏ ေန႔စဥ္တစ္ဟက္တာတုိင္းတြင္ စြမ္းအားျေကာင္းေသာပရုိတင္းမ်ားျဖစ္သည္၊ ထုတ္လုပ္မႈ၏ ေန႔စဥ္တစ္ဟက္တာတုိင္းတြင္ စြမ္းအားျေကာင္းေသာပရုိတင္းမ်ားျဖစ္သည္၊ ထုတ္လုပ္မႈ၏ ေန႔စဥ္တစ္ဟက္တာတုိင္းတြင္ စြမ္းအားျေကာင္းေသာပရုိတင္းမ်ားျဖစ္သည္၊ ထုတ္လုပ္မႈ၏ ေန႔စဥ္တစ္ဟက္တာတုိင္းတြင္ စြမ္းအားျဖစ္ေစေသာ ဖစ္ေစေသာ ဖစ္ေစေသာ ဖစ္ေစေသာ 

ရင္းျမစ္မ်ားစြာပါ၀င္သည္(((((Frusciante (Frusciante (Frusciante (Frusciante et al.et al.et al.et al.၂၀၀၀))))။ အာလူးမ်ားကုိအမ်ားအားျဖင့္ေအးျမေသာ 

ရာသီဥတုရွိေသာေဒသမ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ 

အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ပူေသာရာသီဥတုႏွင့္သက္ဆုိငသ္ည့္ ဒါဏ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိခရံသည။္ တခါတရံတြင္ မႈိေရာ    

ဂါ၏တုိက္ခိုက္ျခင္းခံရသည့္ျပႆနာႏွင့္ႀကံဳရသည္။ပူသည့္ရာသီဥတုႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြေနႏိုင ္ ေသာ 

အာလူးအမ်ိဳးအစားမ်ားအသစ္မ်ားသည ္အပူပိုုင္းေဒသမ်ားတြင္အာလူးထုတ္လုပ္မႈကုိတုိး တက္ျဖစ ္ ေပၚ 

ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစားလယ္သမားမ်ားအတြက္ အသက္ ေမြးမႈအခြင့္အလမ္းကုိရရွိေစ ႏိုင ္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ လုိအပ္ခ်က္ကုိျပည့္မွီေစမည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ လံုေလာက္စြာေပးႏိုင္ရန္အတြက္အခက္အခဲ ရွိႏိုင ္

သည္။  

အာလူးပင္မ်ားကုိ ျပန္လည္ရွင္သန္ေစရန္ႏွင့္မ်ိဳးပြားေစႏိုင္ရန္အတြက္ အပင္ငယ္မ်ားကုိတစ္ရွဴး(ဇ၀ီက 

လပ္စည္းအစ)ု မ်ားတြင္ ႀကီးထြားေစျခင္းျဖင့္အပင္မ်ားကုိမ်ိဳးပြားေစျခင္း(မုိင္ခရိုဖရိုပါေဂးရွင္း)နည္းသည ္

ထိေရာက္မႈရွိေသာနည္း ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ေရာဂါကင္းသည့္အာလူးမ်ိဳးေစ့မ်ားမွမ်ိဳးပြားေသာအခါ 

အသံုးျပဳသည္။ အပင္ငယ္မ်ား (အရြယ္မေရာက္ေသးေသာအပင)္မ ွ ျဖတ္ယူမွသာ အျမစ္တြယ္သည္ကို 

မၾကာခဏေတြ႔ရသည။္ ဤသုိ႔ေသာစြမ္းရည္သည္ အပင္မ်ားႀကီးရင့္လာသည့္အခါေပ်ာက္ဆံုးသြား၍ 

ထုိအဆင္ ့ကုိအရြယ္ေရာက္ သည့္အဆင့္ဟုဆုိိၾကသည္။ျပန္လည္ႏုပ်ိဳရွင္သန္ေစျခင္းအဆင္သ့ည္ အပင ္

ပစၥည္းမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာပြားေစရန္အတြက္လုိအပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ဤနည္းသည ္အလြန္ေစ်းႀကီး၍ အ 

လြန္ပညာတတ္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားလုိအပ္သည္။ အာလူးမ်ားကုိျပန္လည္ရွင္သန္ေစသည့္နည္းတစ္ ခုသည္ 

အဲန္ဂ်ီအိ၀ုန္္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားတုိ႔မွ အကုန္အက်ခံႏိုင္ၿပီး အသံုးျပဳ ႏိုင္ 

သည့္နည္းျဖစ္ပါက အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္သည္ ့ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈအတြက္ အျခား 

ေသာေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းျဖစ္လာပါမည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ အကုန္အက်နည္းေသာနည္းကုိမွ် ေ၀ 

ထားပါသည။္ ဤနည္းသည္ ေအာင္ျမင္စြာေလ့လာထားေသာနည္းျဖစ္၍ ျဖစ္ႏိင္ုေျခအလြန္မ်ား ပု ံ ေပၚ 

ပါသည္။  



    

နိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္း    

အာလူးမ်ားကုိကမၻာတ၀ွမ္းလံုးတြင္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္အပူပိငု္းေဒသားမ်ား ထက္ေအးျမေသာရာ 

သီဥတုရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္အမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ိဳးသည္။ အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္လက္ရွိစိုက္ပ်ိဳးေနေသာမ်ိဳး 

မ်ားသည္ျမင့္ေသာအပူဒါဏ္ကုိမခံႏိုင္ပါ၊ လုိအပ္ေသာေရပမာဏျပည့္မွသီည္အထိေပးရန္လည္းခက္ခ ဲ

မည္ျဖစ္သည္။ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ဖ်က္ပိုးမ်ားစသည့္ဒါဏ္မ်ားကုိခံရလြယ္သည္။  

အလားအလာရွိေသာ အာလူးအမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႔တုိ႔သည္ အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိိွသည။္ အထူး 

သျဖင့္ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိ၍ရည္ရွည္တည္တ့ံႏိုင္မည္။ ဖႏြန္ပင္ ရိုင္ရယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး  တ 

ကၠသုိလ္(Royal University of Agriculture of Phnom Penh (RUA) မွ ပါေမာကၡ ဟြန္ႏွင့္အဖြဲ႔တုိ႔သည္ 

တကၠသုိလ္မ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတဆင့္ အသစ္ေသာအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့ ၾက 

သည။္ အထူးသျဖင့္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားရွိ မိတ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏အကူအညီျဖင့္ အ 

သစ္ေသာဤမ်ိဳးစိတ္မ်ားကုိ အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင ္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္ျဖစ္ႏိုင္မႈအေျခအေနမ်ားကုိ ေဖၚ 

ထုတ္ ႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ဤေဆာင္းပါးတြင္ အရြက္-တစ္ရြက္ ႏွင့္ အကုန္အက်သက္သာေသာ 

ျပန္လည္ ႏုပ်ိဳရွင္သန္ေစရန္ႏွင့္မ်ိဳးပြားမ်ားေစရန္အတြက္ အပင္ငယ္မ်ားကုိတစ္ရွဴးမ်ားတြင္ ႀကီးထြားေစ 

ျခင္းျဖင့္အပင္မ်ားကုိမ်ိဳးပြားေစျခင္းနည္းကုိအသံုးျပဳ၍ ရရွသိည့္အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကုိဖလွယ္ၾကသည္။ ဤ 

နည္းသည္ အသစ္ေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားကုုိျဖန္႔ေ၀ရာတြင္အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါမည္။ 

 

အဓိပၸါအဓိပၸါအဓိပၸါအဓိပၸါယ္ယ္ယ္ယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား    

အရြယ္မေရာက္ေသးျခင္းအရြယ္မေရာက္ေသးျခင္းအရြယ္မေရာက္ေသးျခင္းအရြယ္မေရာက္ေသးျခင္းသည္အေညွာက္ေပါက္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ အပြင့္ပြင့္သည္အ့ေစာပုိင္း အခ်ိန္အထိ 

ျဖစ္သည္။အရြယ္မေရာက္ေသးေသာအပင္တပင္သည္ အရြယ္ေရာက္သည့္အဆင့္သုိ႔ေရြ႔သြားေနစဥ္ ၎ 

သည္ "အဆင့္အလုိက္ေျပာင္းလျဲခင္း" ဟုေခၚသည့္အဆင့္မ်ားကုိျဖတ္ေက်ာ္ရသည္။ ဤအေျပာင္း အလဲ 

မျဖစ္မီအခ်ိန္အထိ အပြင့္မပြင့္ႏိုင္ပါ။အရြယ္မေရာက္ေသးေသာအပင္မ်ားတြင္ အရြယ္ေရာက္သည္ ့အပင ္

မ်ား၌ျဖစ္ေပၚ ျခင္းမရွိသည့္ ထူးျခားသည့္လကၡဏာမ်ားမၾကာခဏျဖစ္ေပၚတတ္သည။္ အေရးႀကီး ဆံုး 

ေသာလကၡဏာမွာ - အရြယ္မေရာက္ေသးေသာအပင္မ်ားကုိျဖတ္သည့္အခါ အျမစ္မ်ားထြက္ႏိုင္သည္ ့

စြမ္းရည ္ - ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာအပင္မ်ားစြာတုိ႔သည္ ဤသုိ႔ေသာစြမ္းရည္ 

လံုး၀ သုိ႔မဟုတ္ တစိတ္တပိုင္းေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကသည။္ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာအပင္မ်ားသည္ 

၎တုိ႔ကုိ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ျဖတ္သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျမစ္မ်ားအလြယ္တကူထြက္ႏိုင္သည္။ 

မုိင္ခရုိပမုိင္ခရုိပမုိင္ခရုိပမုိင္ခရုိပရုိပါေဂးရွင္း ရုိပါေဂးရွင္း ရုိပါေဂးရွင္း ရုိပါေဂးရွင္း သည္ အပင္ေပါက္အေျမာက္အမ်ားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ အပင္ပစၥည္းမ်ားကုိ လွ်င ္

ျမန္စြာပြားမ်ားေစသည့္ က်င့္စဥ္ျဖစ္သည။္ အမ်ားအားျဖင့္ ေခတ္မွီေသာအပင္တစ္ရွဴး(ဇ၀ီကလပ္စည္း အ 

စ)ုေမြးျမဴျခင္းနည္းကုိ အသံုးျပဳသည္။ မိုင္ခရိုပရုိပါေဂးရွင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ တစ္ရွဴး(ဇ၀ီကလပ္စည္း 



အစ)ုမ်ားေမြးျမဴျခင္းႏွင့္ အျခားေသာထူးျခားသည့္ နည္းပညာမ်ားကုိအသံုးျပဳသည။္ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ 

ပိုးသတ္ထားသည့္ပတ္၀န္းက်င္မ်ား၊ အပင္ေပါက္ သည့္အခန္းမ်ား၊ ၾကားေနအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ အျခား 

ေသာေစ်းႀကီးသည့္ ျဖည့္စြက္ရသည့္အရာမ်ားလုိ အပ္သည္။    

ရီဂ်ဴဗီေနးရွင္း ရီဂ်ဴဗီေနးရွင္း ရီဂ်ဴဗီေနးရွင္း ရီဂ်ဴဗီေနးရွင္း သည္ အရြယ္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ႀကီးရင္ျ့ခင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ ရီဂ်ဴဗီေနးရွင္းျဖစ္စဥ္ 

သည္ သဘာ၀အေလ်ာက္မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိ မ်ိဳးပြားျခင္းအားျဖင့္ရရိွသည(္အပင္၏အပြင့္ သည္မ်ိဳးပြား၍ အေစ ့

ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည)္ သုိ႔မဟုတ္ လူသားတုိ႔မွ မိုင္ခရိုပရုိပါေဂးရွင္း သုိ႔မဟုတ္ ပင္ စည္ျဖတ္၍ အ သံုး 

ျပဳျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။  

အာလူးထုတ္လုအာလူးထုတ္လုအာလူးထုတ္လုအာလူးထုတ္လုပ္ျခင္းပ္ျခင္းပ္ျခင္းပ္ျခင္းကုိအမ်ားအားျဖင့္ အားလူးေစ့အားလူးေစ့အားလူးေစ့အားလူးေစ့////သီးသီးသီးသီးမ်ားမ်ားမ်ားမ်ားမွ အရြယ္ေရာက္သည့္အပင္ဥျမစ္မွစိုက္ပ်ိဳး 

သည္ (ေျမေအာက္ရိွထူေန ေသာပင္စည/္စုေဆာင္းမႈျပဳသည္ ့ အစိတ္အပိုင္းမ်ား)။ ရရွိလာေသာအာ 

လူးပင္မ်ား သည္ မိခင္ပင္စည္၏ကုိယ္ပြားျဖစ္၍ မ်ိဳးရိဳးဗီဇအလုိက္ ထပ္တူျဖစသ္ည္ ့ဥျမစ္မ်ားေပါက္ ပြား 

မည္။ အာလူးဥျမစ္မ်ားသည္ ဇ၀ီကမၼေဗဒအရႀကီးရင္သ့ည္ဟုယူဆၾကသည။္ ထုိ႔ေၾကာင့္ကုိယ္ပြား/ မူလ 

အပင္၊ သတၱ၀ါ ၏ကလပ္စည္းျဖင့္ ယင္းမူလႏွင့္တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ေစရန္ဖန္တီးယူေသာ(ကလံုး) အပင ္

မ်ားသညင္ယ္ရြယ္ ေသာအဆင့္ကုိျဖတ္သန္းသြားျခင္းမရွိပါ။ ငယ္ရြယ္ ေသာအဆင့္ ကုိျဖတ္ေက်ာ ္ေသာ 

အာလူးေစ့အာလူးေစ့အာလူးေစ့အာလူးေစ့////သီးသီးသီးသီးမ်ားမ်ားမ်ားမ်ားမွေပါက္ေသာအပင္မ်ားတုိ႔သည ္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း၍မရေသာ လကၡဏာမ်ားရွိ၍ စီးပြား 

ျဖစ္ ထုတ္လုပ္ရန္ အတြက္မ်ားစြာအသံုးမ၀င္ပါ။    

မုိင္ခရုိပရုိပါေဂးရွင္းမုိင္ခရုိပရုိပါေဂးရွင္းမုိင္ခရုိပရုိပါေဂးရွင္းမုိင္ခရုိပရုိပါေဂးရွင္းကုိ အရြယ္ေရာက္သည့္အာလူး/ႀကီးရင့္သည့္အားလူးအားျပန္လည္ႏုပ်ိဳရွင္သန္လာ 

ရန္ျပဳလုပ္သည္ ့ ပစၥည္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကသည။္ ထုိသုိ႔ျပဳလုပေ္နစဥ္တြင္ ႏွစ္သက္သည့္ 

မ်ိဳးရိုးဗီဇဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ကုိထိန္းသိမ္းထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎သည္ အပင္ပစၥည္းမ်ား ကုိပြား 

ရန္အတြက္အလြန္ေစ်းႀကီးေသာ နည္းျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ေဖၚျပထားသည့္ေလ့လာမႈမွာ ကလံုး 

မ်ား တြင္ အကုနအ္က်နည္း၍ ထည္၀့င္မႈနည္းသည့္နည္းျဖင့္ ျပန္လည္ရွင္သန္ေသာ အာလူးအမ်ိဳးအ 

စားမ်ား ကုိ အပူပိုင္းတြင္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းရိွမရွိ ႏွင့္ အသစ္ေသာပစၥည္းႏွင့္အာလူးအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ မိတ္ 

ဆက္ေပးရန္အတြက္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

    

ပစၥည္းမ်ားႏွင့္နည္းမ်ားပစၥည္းမ်ားႏွင့္နည္းမ်ားပစၥည္းမ်ားႏွင့္နည္းမ်ားပစၥည္းမ်ားႏွင့္နည္းမ်ား    

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ သေကၤတအမွတ္ (ပီအို၇ ႏွင့္ ပီအိ၃ု)ေပးထားေသာ အာလူးအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ပါေမာ 

ကၡ ဟြန္း၏အဖြဲ႔သားမ်ားရရွိ၍  ကေမၻာဒီယားႏိုင္ငံတြင္ထုတ္လုပ္ရန္ႏွင္ ့ ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းကုိသိႏိုင္ရန္စမ္း 

သပ္မႈ မ်ားကုိျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဆလင္ဒါပုံဖန္ျပြန္တြင္ မိုင္ခရိုပရိုပါေဂးရွင္းမွေမြးျမဴထားသည္တ့စ္ရွဴး 

(ဇ၀ီကလပ္စည္းအစ)ုမွစိုက္ပ်ိဳးေသာအပင္အစုိ႔/အတက္အသစ္အခ်ိဳ ႔ကုိအသံုးျပဳခ့ဲၾကသည္၊ အခိ္်ဳ ႔ေသာ 

ဥျမစ္မ်ားကုိ အကုန္က်သက္သာသည့္မ်ိဳးပြားထုတ္လုပ္နည္းမ်ားစမ္းသပ္ရာတြင္အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဤ 

နည္းမ်ား ကုိ လက္ရွိေလ့လာမႈတြငအ္သံုးျပဳေနေသာ္လည္းသကၤတအမွတ္ေပးထားသည့္ အာလူး အမ်ိဳး 



အစားႏွစ္မ်ိဳးတြင္သာအသံုးျပဳေန၍ အျခားေသာအာလူးအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္အသံုးျပဳႏိုင္မႈအ ေျခအေနကုိ 

စမ္းသပ္ လ်က္ရွိသည္။ 

ဤစမ္းသပ္မႈသည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွအာလူးမ်ိဳးသစ္မ်ားကုိအသံုးျပဳထား၍ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ဖႏြန္ပင္ 

တြင္ရွိသည့္ ပုံမွန္ဖြင့္ထားသည့္ရုံးတြင္ျပဳလုပ္ပါသည္။ အပင္မ်ားအား သဘာ၀အလင္းေရာင္ တုိက္ရိုက္မ 

ထိေစရန္အတြက္ ျပဴတင္းေပါက္အနံေဘးတြင္ထားသည္၊ စားပြဲတင္မီးအိမ္ႏွစ္အိမ္မ ွထပ္ေဆာင္းအလင္း 

ေရာင္ကုိေပး၍ အပင္မ်ားသည္ေန႔စဥ္ ၁၆ နာရီ အလင္းေရာင္ရရိွသည(္ပုံ ၁)။ ျဖတ္ထားသည့္အပုိင္းမ်ား 

သည္ ၂၃ ႏွင့္ ၃၆°အပူခ်ိန္ စင္တီဂရိတ္အၾကားတြင္ ႀကီးထြားသည္။ ဆက္လက္ရွင္သန္ရန္ႏွင့္ အရြက္-

တစ္ရြက္ျဖင့္အျမစ္ထြက္ေသာစမ္းသပ္မႈကုိ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ၏သာမန္ရာသီဥတုျဖင့္အခန္းအျပင္ဘက္ 

တြင္စမ္းသပ္ၾကသည္။အပူပိုင္းေဒသတြင္ေတြ႔ႀကဳံရမည့္ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ား၌ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာအာလူး 

အသစ္မ်ားကုိ မ်ိဳး ပြားႏိုင္ျခင္းရွိမရိွသိေစရန္အနည္းငယ္ေသာအာလူးအသစ္မ်ားကုိ မတူညီေသာနည္းႏွစ ္

နည္းျဖင့္စမ္းသပ္ ျပဳလုပ္သည္ (ပုံ ၂)။ ပထမနည္းသည္ ထစ္ရွဴးေမြးျမဴျခင္းမ ွအရြက္-တရြက္ ျဖတ္ျခင္း 

ကုိအသံုးျပဳထား သည္ (ပုံ ၂ေအ၊ ပုံ ၃)။ ၎တုိ႔ကုိ အျမစ္ထြက္လာသည္အထိထား၍ ထုိေသးငယ္ေသာ 

အပင္မ်ားတြင္အရြက္သစ္မ်ားစြာေပါက္လာသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ အရြက္ငယ္တစ္ခုစီတုိ႔ သည္ အရြက္-

တစ္ရြက္ျဖတ္ထားသည့္အပင္ငယ္ျဖစ္လာႏိုင္၍ အေျမာက္အမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ အစျပဳလာ 

သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဤ အရြက္-တစ္ရြက္အပင္ငယ္မ်ားသည္ သေဘာတရားအရ လယ္ကြင္းမ်ား 

တြင္စိုက္ႏိုင္၍ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္သည(္ပု၂ံေအ၁)။ နည္းႏွစ္နည္းစလံုးတြင္ အာလူး 

ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ဥျမစ္မ်ားရရိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

 

ပံု ပံု ပံု ပံု ၁၁၁၁ - ေနေရာင္ျခည္တုိက္ရိုက္မေပး၊ စားပြဲတင္မီးအိမ္ 

၂လံုးျဖင့္ ေန႔စဥ္အလင္းေရာင္၁၆နာရီေပးသည္။ ဤပံု 

သည္ ရုံးခန္းကုိ စမ္းသပ္ခန္းပတ္၀န္းက်င္ပုံစံျဖင့္ရိုးရွင္း 

စြာ ႏွင္ ့အကုန္အက်သက္သာစြာမည္သုိ႔ ျပဳျပင္မြမ္း 

မံထားသည္ကုိ ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္သည္။  

 



ပံုပံုပံုပံု၂၂၂၂။။။။ မတူညီေသာမ်ိဳးပြားျခင္းနည္း ၂မ်ိဳးကုိသရုပ္ေဖၚထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေပါက္လာေသာအပုိင္းျပတ္မ်ားျဖင့္ အေျမာက္အမ်ားမ်ိဳးေဖါက္ ထုတ္လုပ္ ရန္ရည္ရြယ္၍လင္ပန္း တြင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း 

မ်ားကုိဖန္တီးထား ျခင္းကုိျပေသာဇယား။ ၂ဘီ - ပုိရင့္၍ ၾ

ထုိအပိုင္းငယ္မ်ားကုိ ရင့္ေသာဥျမစ္ပင္မ်ားမွ ျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္၊ ရင့္ ေသာဥျမစ္မ်ားသည္ အသစ္ေသာေသးငယ္သည့္ျပန္လည္

သည့္အပိုင္းျပတ္မ်ားအတြက္ အဓိကသုိေလွာင္သည့္ေနရာျဖစ္သည္၊ ဤသုိ႔ျုပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အာလူးအေျမာက္အမ်ားမ်ိဳး ေဖါက္ႏိုင္သည့္

ကုိရရိွေစသည္။ 

အျမစ္ထြက္သည့္ျဖစ္စဥ္ျမန္ဆန္တုိးတက္ေစရန္အတြက္ ေရရွိေသာခြက္တစ္ခြက္အေပၚတြင္

လူမနီီယမ္အျပားရွိိအေပါက္မွတဆင္ အ

ျမစ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္စိုထုိင္းမႈကုိတုိးေစသည္ 

မ်ား(ပင္ရင္းမွထြက္ေသာအျမစ)္ သည္ ေလးရက္အတြင္းထြက္လာသည္ 

ထားပါက မူလအရြက္-တစရ္ြက္ အပိုင္းသည္အရြက္သစ္မ်ားစြာတုိ႔ျဖင့္ ပို၍ရွည္ေသာအစို႔ထြက္လာသည္

ဤအခ်ိန္တြင္ျပည့္စုံေသာ အဓိကက်သည့္အျမစ္မ်ားႏွင့္ ဆင့္ပြား

အရြယ္ေရာက္သည္႔ ဥျမစ္ပင္မ်ားမွျဖတ္သည့္ ရင့္၍

လူးပင္မ်ိဳးပြားရန္လည္းအသံုးျပဳႏိငု္သည္

ေသာ-ဥျမစ္ပင္မ်ားမွလည္းယူသည္။ 

အပိုင္းမ်ားကုိေရတြင္ထား၍ အထက္တြင္ေဖၚျပသည့္နည္းလမ္းအတုိင္း

သည့္အစို႔ငယ္အပိုင္း (၀.၈-၁.၂ စမ

သည ္(ပုံ ၉)။ 

ရင့္သည့္မူလအပင္မွျဖတ္၍ အျမစ္ေဖါက္ေသာျဖစ္စဥ္သည္အလြန္ေႏွးသည္

ေရာက္သည-့္ ဥျမစ္ပင္မ်ားမွျဖတ္သည့္ 

ေဖါက္သည့္အဆင့္၌ ႀကီးထြားလာသည့္ငယ္ေသာအတက္ဘက္ကုိဖယ္

မ်ိဳးကုိသရုပ္ေဖၚထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ေအ-တစ္ရွဴမ်ားကုိ ပုိးေမြးျမဴ့ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ပစၥည္း 

ေပါက္လာေသာအပုိင္းျပတ္မ်ားျဖင့္ အေျမာက္အမ်ားမ်ိဳးေဖါက္ ထုတ္လုပ္ ရန္ရည္ရြယ္၍လင္ပန္း တြင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း (၂ေအ ၂

ပုိရင့္၍ ၾက်ယ္ ေသာျဖတ္ထား ေသာအပုိင္းငယ္မ်ားကုိအသံုးျပဳ၍ အာလူး ေစ့

ထုိအပိုင္းငယ္မ်ားကုိ ရင့္ေသာဥျမစ္ပင္မ်ားမွ ျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္၊ ရင့္ ေသာဥျမစ္မ်ားသည္ အသစ္ေသာေသးငယ္သည့္ျပန္လည္

သည့္အပိုင္းျပတ္မ်ားအတြက္ အဓိကသုိေလွာင္သည့္ေနရာျဖစ္သည္၊ ဤသုိ႔ျုပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အာလူးအေျမာက္အမ်ားမ်ိဳး ေဖါက္ႏိုင္သည့္

အျမစ္ထြက္သည့္ျဖစ္စဥ္ျမန္ဆန္တုိးတက္ေစရန္အတြက္ ေရရွိေသာခြက္တစ္ခြက္အေပၚတြင္

နီယမ္အျပားရွိိအေပါက္မွတဆင္ အပင္မ်ားကုိလွ်ိဳသြင္းျခင္းျဖင့္ အေငြ႔ပ်ံျခင္းကုိနည္းပါးေစၿပီး အ

န္းက်င္တြင္စိုထုိင္းမႈကုိတုိးေစသည္ (ပုံ ၅)။သူတုိ႔သည္ ေရထတဲြင္အဓိကက်သည့္အျမစ္

သည္ ေလးရက္အတြင္းထြက္လာသည္ (ပုံ ၆)။ ေရထတဲြင္ပို၍ၾကာၾကာ

ရြက္ အပိုင္းသည္အရြက္သစ္မ်ားစြာတုိ႔ျဖင့္ ပို၍ရွည္ေသာအစို႔ထြက္လာသည္

ဤအခ်ိန္တြင္ျပည့္စုံေသာ အဓိကက်သည့္အျမစ္မ်ားႏွင့္ ဆင့္ပြားအျမစ္မ်ားထြက္လာသည္။

ဥျမစ္ပင္မ်ားမွျဖတ္သည့္ ရင့္၍က်ယ္ေသာအပိုင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ရွင္သန္ရန္ႏွင့္ အာ

င္သည(္ပုံ ၂ဘီ)။ ဤစမ္းသပ္မႈတြင္ ျဖတ္ထားေသာအပိုင္းမ်ားကုိ ရင့္

ဥျမစ္ပင္မ်ားမွလည္းယူသည္။ ထိပ္ပိုင္းရွိအရြက္မ်ားကုိဖယ္ပစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျဖတ္ထားသည့္ 

အပိုင္းမ်ားကုိေရတြင္ထား၍ အထက္တြင္ေဖၚျပသည့္နည္းလမ္းအတုိင္းထားရွိသည္

စမ) ျပန္လည္ႏုပ်ိိဳရွင္သန္္မည့္အပင္သစ္မ်ားအား အျမစ္ေဖါက္ရန္ျဖစ္ 

ရင့္သည့္မူလအပင္မွျဖတ္၍ အျမစ္ေဖါက္ေသာျဖစ္စဥ္သည္အလြန္ေႏွးသည။္ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ 

့ ဥျမစ္ပင္မ်ားမွျဖတ္သည့္ ဤအပိုင္းမ်ားကုိမစိုက္ျဖစ္ခဲ့ပါ။ ၎အစား ေရထတဲြင္

ေဖါက္သည့္အဆင့္၌ ႀကီးထြားလာသည့္ငယ္ေသာအတက္ဘက္ကုိဖယ္ရွား၍ ေျမႀကီးထဲတြင္အျမစ္ထြက္ 

 
တစ္ရွဴမ်ားကုိ ပုိးေမြးျမဴ့ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ပစၥည္း (၂ေအ ၁)၊ သုိ႔မဟုတ္ 

၂) - တုိ႔ျဖင့္အာလူးေစ့ 

ေသာျဖတ္ထား ေသာအပုိင္းငယ္မ်ားကုိအသံုးျပဳ၍ အာလူး ေစ့/သီးမ်ားကုိဖန္တီးထားသည္၊ 

ထုိအပိုင္းငယ္မ်ားကုိ ရင့္ေသာဥျမစ္ပင္မ်ားမွ ျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္၊ ရင့္ ေသာဥျမစ္မ်ားသည္ အသစ္ေသာေသးငယ္သည့္ျပန္လည္ ရွင္သန္လာ 

သည့္အပိုင္းျပတ္မ်ားအတြက္ အဓိကသုိေလွာင္သည့္ေနရာျဖစ္သည္၊ ဤသုိ႔ျုပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အာလူးအေျမာက္အမ်ားမ်ိဳး ေဖါက္ႏိုင္သည့္ အရည္အေသြး 

အျမစ္ထြက္သည့္ျဖစ္စဥ္ျမန္ဆန္တုိးတက္ေစရန္အတြက္ ေရရွိေသာခြက္တစ္ခြက္အေပၚတြငရ္ွိေသာ အ 

ဖင့္ အေငြ႔ပ်ံျခင္းကုိနည္းပါးေစၿပီး အ 

။သူတုိ႔သည္ ေရထတဲြင္အဓိကက်သည့္အျမစ ္

။ ေရထတဲြင္ပို၍ၾကာၾကာ 

ရြက္ အပိုင္းသည္အရြက္သစ္မ်ားစြာတုိ႔ျဖင့္ ပို၍ရွည္ေသာအစို႔ထြက္လာသည။္ 

အျမစ္မ်ားထြက္လာသည္။ 

ယ္ေသာအပိုင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ရွင္သန္ရန္ႏွင့္ အာ 

ဖတ္ထားေသာအပိုင္းမ်ားကုိ ရင္ ့

ထိပ္ပိုင္းရွိအရြက္မ်ားကုိဖယ္ပစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျဖတ္ထားသည့္ 

ထားရွိသည(္ပုံ ၈)။ ဤ့ျဖတ္ထား 

ပင္သစ္မ်ားအား အျမစ္ေဖါက္ရန္ျဖစ္ 

ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ အရြယ္ 

ဤအပိုင္းမ်ားကုိမစိုက္ျဖစ္ခဲ့ပါ။ ၎အစား ေရထတဲြင္-အျမစ္ 

ရွား၍ ေျမႀကီးထဲတြင္အျမစ္ထြက္ 



ေစသည္ (ပု ံ ၂ဘီ)။ ၁.၂မွ ၁.၈ စမရွည္သည့္အတက္(ပံု ၉)မ်ားကုိ အစိုဓါတ္ရႏိုင္ရန္ ငယ္ေသာပလပ္စ 

တစ္ခြက္မ်ားျဖင့္ဖုံးထားသည့္အခါ၎တုိ႔သည္ အဓိကက်ေသာအျမစ္မ်ားကုိလွ်င္ျမန္စြာဖြဲ႔စည္း ၾကသည္။ 

(ပုံ ၁၀) 

ပ်ိဳးေထာင္ၿပီးသည့္အခါ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းသံုးမ်ိဳးထမဲွမည္သည့္နည္းကုိအသံုးျပဳ၍ျဖတ္ေသာအပင္ငယ္ 

မ်ားမဆုိ (အရြက္-တစ္ရြက္ ျဖတ္၍ေျမႀကီးတြင္တုိက္ရိုက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အရြက္-တစ္ရြက္ ျဖတ္၍ေရထ ဲ

တြင္ဦးစြာအျမစ္ထြက္ေစ၍ေျမႀကီးထတဲြင္ေျပာင္းေရႊ ႔စိုက္ပ်ိဳးျခင္း ႏွင့္ ေရထဲတြင္ ရင့္ေသာအပိုင္းမ်ားမွ 

ျဖတ္ထား၍ေပါက္လာေသာ အတက္ငယ္ဘက္ကုိျဖတ္ျခင္း) ပထမမုိက္ခရိုပပါေဂရွင္းနည္းမွ အတက္ 

မ်ား နည္းတူလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ၾကသည။္ အာလူးမ်ိဳးေစ့မ်ားကုိျပဳလုပ္ရနအ္ေျမာက္အမ်ားမ်ိဳးပြားျခင္း အ 

တြက္ လည္းအသံုးျပဳႏိုင္သည္ (ပံု ၁၁)။ 

 

 

 

ပံုပံုပံုပံု၃၃၃၃။ ။ ။ ။ 

ဖန္ျပြန/္ထည့္စရာတခုခုထတဲြင္အပင္တစ္ရွဴး(ဇ၀ီက

လပ္စည္းအစု)ေမြးျမဴျခင္းနည္းမွ မိုင္ခရိုပရုိပါေဂး 

ရွင္းျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ အာလူးအတက္မ်ားကုိ အရြက္-

တရြက္အပိုင္းအျဖစ္ျဖတ္၍ အစုိဓါတ္ရွိသည့္တစ္ရွဴး 

အေပၚ တြင္ အျမစ္ထြက္သည္အထိထားျခင္း။  

 

ပံုပံုပံုပံု၄၄၄၄။။။။ျဖတ္ထားသည့္အတက္ငယ္ မ်ားကုိ 

ဗီဖီ®(ပီေက၀၆၀) (Vefi®(PK060) လင္ဗန္း       

မ်ား တြင္ အမ်ားဆံုး စိုက္သည္ သုိ႔ေသာ္ ထမင္း 

ထည့္သည့္ပလပ္စတစ္ဗူးတြင္လဲစိုက္ပ်ိဳး သည္။ 

 

 



 

 

 

 

 

ပံုပံုပံုပံု၅၅၅၅။။။။အဓိကအျမစ္ကုိလည္း ပု၃ံတြင္ ေဖၚျပထား 

သည့္အပင္ပစၥည္းမ်ားကုိအသံုးျပဳ၍ေရထဲတြင္ျပဳ

လုပ္သည္။ အပင္မ်ား အျမစ္စတင္ေပါက္သည့္ 

အဆင့္တြင္ အပူ ပုိင္းေဒသရာသီဥတုေၾကာင့္ 

လုိအပ္ေသာအစုိဓါတ္ ရႏုိင္ရန္အခက္အချဲဖစ္ 

ေစသည္။ ဤေနရာတြင္ ျဖတ္ထားသည့္အပင္ 

ငယ္မ်ားစြာတုိ႔ကို အလူမီနီယမ္ျပားမွ တဆင့္ေရ 

ထဲသို႔ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္၊ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ 

အေငြ႔ပ်ံျခင္းနည္းေစ၍ အစုိဓါတ္ျမင့္မားေစေသာ 

ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ပံုပံုပံုပံု၆၆၆၆။။။။ေရထဲတြင္ေလးရက္ထားပါက အဓိကအျမစ္ထြက္ 

ရန္အခ်ိန္္လံုေလာက္၍ ျဖတ္ထားသည့္အတက္မ်ား 

ကုိေျမႀကီးထ ဲတြင္ စုိက္ပ်ိဳးရန္အဆင္သင့္ျဖစ္သည္။ 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပံုပံုပံုပံု၇၇၇၇။။။။ေရထဲတြင္ထားသည့္အခါ ျဖတ္ထားေသာအပုိင္းမ်ားသည္ 

မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္ အဓိကအျမစ္ႏွင့္ အျမစ္ပြားမ်ားထြက္ 

လာ၍ ပုိ၍ရွည္လာသည္။    

 

ပံုပံုပံုပံု၈၈၈၈။ ။ ။ ။ ေရထဲတြင္အျမစ္ထြက္သည့္အဆင့္တြင္ ေျခာက္ေသြ႔မႈမွကာကြယ္ရန္ 

ရင့္သည့္အာလူးအတက္မ်ားမွ ထြက္လာေသာအရြက္မ်ားကုိျဖတ္ပစ္ရ 

သည္။ ဤသုိ႔ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ေနာင္အ ခါတြင္မ်ိဳးပြားရန္စမ္းသပ္မႈ (ပုံ၉) 

အတြက္ျပန္လည္ရွင္သန္မည့္အတက္ ပြားမ်ား ကုိျဖစ္ေစသည္။ 

 

ပံုပံုပံုပံု၉၉၉၉။ ။ ။ ။ ျပန္လည္ရွင္သန္ျခင္းလက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈ 

အတြက္ျဖတ္သည့္ အတက္မွ ၁.၂ စမ မ ွ၁.၈ 

စမရွည္သည္။ 

 



    

 

 

 

ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းရလဒ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းရလဒ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းရလဒ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း    

အရြက္-တစ္ရြက္ျဖတ္သည့္အပိုင္းသည္ယခင္ျပဳလုပ္သည့္စမ္းသပ္မႈမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အေျပာင္းအလမဲရွိဘ ဲ

အျမစ္ထြက္၍ ႀကီးထြားသည(္ဟားပါလ

အျမစ္ထြက္ေစျခင္းနည္းမွာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ထက္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ပိုမုိခက္ခသဲည္ 

အခ်ိန္တြင္ ဤစမ္းသပ္မႈကုိျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ေနရာ

အေျခအေနေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ “အပင္မ်ားကုိအပူအေအးဒဏ္မွကာကြယ္ေပးသည္အိမ္

မွာ-ေဖာက္ထြင္းျမင္ႏိုင္သည့္ခြက္မ်ားကုိ ျဖတ္ထားသည့္အပင္မ်ားအေပၚတြင္ထား

ျပား ကုိေရေပၚတြင္ထားရန္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ ႔ထားသည့္အပင္သစ္မ်ားအ

ဖုံး ထားျခင္း စသည္တုိ႔သည္ လုပ္ငန္းကုိပို၍ေအာင္ျမင္ေစသည္။

အထက္ပါနည္းမ်ားကုိအသံုးျပဳ၍ ေျမႀကီးေပၚတြင္အျမစ္ထြက္ရန္ျပဳလုပ္ေသာအပင္ငယ္မ်ားသည္

ရွိ သိမ္ေနေသာေနရာတြင ္ မႈိမ်ားမွျဖစ္လာေသာ

တြင္ ေရေလာင္းေပးျခင္းျဖင့္ဤျပႆနာကုိေျဖရွင္းႏိုင္သည္။

ရင့္ေသာ-ဥျမစ္မွျဖတ္ထားသည့္ ငယ္ေသာအတက္ပြား

ေကာင္းစြာအျမစ္ထြက္သည္။ ၎တုိ႔ႀကီးထြားလာသည္ႏွင့္အမွ် မုိင္ခရိုပရိုပါေဂးရွင္းမွ မူလအတက္မ်ား 

ကဲ့သုိ႔ပင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိစတင္ေဆာင္ရြက္လာသည္

ရင့္ေသာအပင္မ်ား၏အရြက္မ်ားႏွင့္အလြန္ကြာျခင္းသည္

ပံုပံုပံုပံု၁၀၁၀၁၀၁၀။။။။ ျဖတ္ထားသည့္အပုိင္းငယ္မ်ားသည္ ပလပ္စတစ္

ခြက္မ်ား ေအာက္ တြင္လြယ္ကူစြာ အျမစ္ထြက္သည္။

 

တစ္ရြက္ျဖတ္သည့္အပိုင္းသည္ယခင္ျပဳလုပ္သည့္စမ္းသပ္မႈမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အေျပာင္းအလမဲရွိဘ ဲ

ဟားပါလ- ၂၀၀၄၊ ဟားပါလ- ၂၀၀၅၊ ဟားပါလ et al
အျမစ္ထြက္ေစျခင္းနည္းမွာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ထက္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ပိုမုိခက္ခသဲည္ 

အခ်ိန္တြင္ ဤစမ္းသပ္မႈကုိျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ေနရာ)။ အေၾကာင္းမွာ လြန္ကေဲသာအပူပိုင္းေဒသ၏ ရာသီဥတု 

အပင္မ်ားကုိအပူအေအးဒဏ္မွကာကြယ္ေပးသည္အိမ္

ေဖာက္ထြင္းျမင္ႏိုင္သည့္ခြက္မ်ားကုိ ျဖတ္ထားသည့္အပင္မ်ားအေပၚတြင္ထား

ျပား ကုိေရေပၚတြင္ထားရန္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ ႔ထားသည့္အပင္သစ္မ်ားအ

စသည္တုိ႔သည္ လုပ္ငန္းကုိပို၍ေအာင္ျမင္ေစသည္။ 

အထက္ပါနည္းမ်ားကုိအသံုးျပဳ၍ ေျမႀကီးေပၚတြင္အျမစ္ထြက္ရန္ျပဳလုပ္ေသာအပင္ငယ္မ်ားသည္

မႈိမ်ားမွျဖစ္လာေသာ ေရာဂါပိုးက်ေရာက္လြယ္သည္။ ေျ

ရေလာင္းေပးျခင္းျဖင့္ဤျပႆနာကုိေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ 

ဥျမစ္မွျဖတ္ထားသည့္ ငယ္ေသာအတက္ပြား(ပံု၉)သည္ ပလပ္စတစ္ခြက္ငယ္ေအာက္တြင္ 

ေကာင္းစြာအျမစ္ထြက္သည္။ ၎တုိ႔ႀကီးထြားလာသည္ႏွင့္အမွ် မုိင္ခရိုပရိုပါေဂးရွင္းမွ မူလအတက္မ်ား 

ကဲ့သုိ႔ပင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိစတင္ေဆာင္ရြက္လာသည။္ ျပန္လည္ႏုပ်ိဳလာေသာအာလူးပင္မွအရြက္မ်ားသည္ 

၏အရြက္မ်ားႏွင့္အလြန္ကြာျခင္းသည။္ ထုိ႔ေၾကာင့္ကၽြန္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အျမစ္ေပါက္ 

ျဖတ္ထားသည့္အပုိင္းငယ္မ်ားသည္ ပလပ္စတစ္ 

မ်ား ေအာက္ တြင္လြယ္ကူစြာ အျမစ္ထြက္သည္။ 
ပံုပံုပံုပံု၁၁၁၁၁၁၁၁။ ။ ။ ။ လင္ဗန္းငယ္တစ္ခုသည္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အရြက္

ေသာအပုိင္းငယ္အသစ္မ်ားေပါက္သည့္ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

မည့္အာလူးထုတ္လုပ္မႈအတြက္က်န္းမာသည့္ အစျပဳပစၥည္း

ရန္ ေစ်းမႀကီးေသာနည္းျဖစ္သည္။ 

 

 

တစ္ရြက္ျဖတ္သည့္အပိုင္းသည္ယခင္ျပဳလုပ္သည့္စမ္းသပ္မႈမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အေျပာင္းအလမဲရွိဘ ဲ

et al. ၂၀၀၈။ တုိက္ရိုက္ 

အျမစ္ထြက္ေစျခင္းနည္းမွာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ထက္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ပိုမုိခက္ခသဲည္ (လြန္ခဲ့သည္ 

လြန္ကေဲသာအပူပိုင္းေဒသ၏ ရာသီဥတု 

အပင္မ်ားကုိအပူအေအးဒဏ္မွကာကြယ္ေပးသည္အိမ-္ငယ္”(ဆုိလိုသည္ 

ေဖာက္ထြင္းျမင္ႏိုင္သည့္ခြက္မ်ားကုိ ျဖတ္ထားသည့္အပင္မ်ားအေပၚတြင္ထား ျခင္း)၊ အလူမီနီယမ္ 

ျပား ကုိေရေပၚတြင္ထားရန္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ ႔ထားသည့္အပင္သစ္မ်ားအ ေပၚတြင္ ပလပ္စတစ ္

အထက္ပါနည္းမ်ားကုိအသံုးျပဳ၍ ေျမႀကီးေပၚတြင္အျမစ္ထြက္ရန္ျပဳလုပ္ေသာအပင္ငယ္မ်ားသည္ အျမစ္ 

ေရာဂါပိုးက်ေရာက္လြယ္သည္။ ေျမလင္ဗန္း၏ေအာက္ 

သည္ ပလပ္စတစ္ခြက္ငယ္ေအာက္တြင္ 

ေကာင္းစြာအျမစ္ထြက္သည္။ ၎တုိ႔ႀကီးထြားလာသည္ႏွင့္အမွ် မုိင္ခရိုပရိုပါေဂးရွင္းမွ မူလအတက္မ်ား 

။ ျပန္လည္ႏုပ်ိဳလာေသာအာလူးပင္မွအရြက္မ်ားသည္ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ကၽြန္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အျမစ္ေပါက္ 

လင္ဗန္းငယ္တစ္ခုသည္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အရြက္-တစ္ရြက္ ျဖတ္ထား 

ေသာအပုိင္းငယ္အသစ္မ်ားေပါက္သည့္ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထပ္မံျပဳလုပ ္

မည့္အာလူးထုတ္လုပ္မႈအတြက္က်န္းမာသည့္ အစျပဳပစၥည္း(အပင္ေပါက္) မ်ားထုတ္လုပ္ 



သည့္ထုိအဆင့္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ အပင္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေကာင္းစြာျပန္လည္ရွင္သန္၍ အေျမာက္အမ်ား 

မ်ိဳး ပြားျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ျပန္၍အသံုးျပဳႏိုင္မည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ ရင့္ေသာမူလအပင ္ မွ အတက္ကုိ 

ျဖတ္ ယူျခင္းသည္ အရြက္-တစ္ရြက္ျဖတ္ျခင္းမွ အျမစ္ထြက္ေစျခင္းႏွင့္ျခားနားမႈမရွိပါ။  

 

နိဂံုးနိဂံုးနိဂံုးနိဂံုး 

အရြက္-တစ္ရြက္ျဖတ္ျခင္းမွတဆင့္ မ်ိဳးပြားျခင္းသည္ အကုန္အက်နည္း၍ အပူပိုင္းေဒသအတြက္ အာ 

လူး မ်ိဳးသစ္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာပြားမ်ားေစေသာနည္းျဖစ္ႏုိင္သည္၊ အနည္းငယ္ေသာအစျပဳျခင္းမွ အပင္ 

မ်ား စြာကုိဖန္တီးေစႏိုင္သည္။ ျပန္လည္ႏုပိ္်ဳရင္ွသန္သည့္ျဖစ္စဥ္ကုိ အမ်ားအားျဖင့္ မိုင္ခရိုပပါေဂးရွင္းမ ွ

တဆင့္ ပိုးသတ္ထားသည့္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ျပဳလုပ္သည။္ သုိ႔ေသာ္ အပူပိုင္းေဒသရိွသာမန္ရုံးခန္းေနရာ 

တြင္ ရင့္ေသာအာလူးဥျမစ္မ ွ ျဖတ္ထားသည္ ့ အစို႔/အတက္ပြားမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ကုိ 

လည္း ကၽြနု္ပ္ တုိ႔ေဖၚ  ျပထားသည္။ 

 

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္း    

ပါေမာကၡ ဟြန(္ပု၁ံ၂)  ႏွင့္အဖြဲ႔အား လြန္ခဲ့ေသာသံုးႏွစ္အတြင္း အာရ္ယူေအ တြင္ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင ္

ရြက္ ျခင္းအတြက္ေက်းဇူးမ်ားစြာတင္ပါသည္။ 

    
    
    

ပံု ပံု ပံု ပံု ၁၂၁၂၁၂၁၂။။။။ ပါေမကၡာ ဟြန္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား 

ႏိုင္ငံ၊ မြန္ဒူခီရီ တြင္ရိွေသာ ေအာင္ျမင္ 

သည့္ အာလူးစမ္းသပ္မႈ။ 

 



မီွျငမ္းခ်က္မ်ားမီွျငမ္းခ်က္မ်ားမီွျငမ္းခ်က္မ်ားမီွျငမ္းခ်က္မ်ား    
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