အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွမွတ္တမ္းမ်ား
အမွတ္စဥ္ ၃၂
ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇

အပူပိုင္းေဒသတြင္ရွိသည့္ တိုးတက္ျပဳျပင္ထားေသာအာလူးအမ်ိဳးအစားအမ်ိုးမ်ိဳးတို႔ကို ေစ်းသက္သာ၍
ာ၍
အေျမာက္အမ်ားမ်ိဳးပြားထုတ္လုပ္သည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း
ေဒါက္
အသင္းေတာ္၀င္ လူသရင္ မစ္ရွင)္
ေဒါက္တာ တာပါနီ ဟားပါလ၊
ဟားပါလ၊ အက္(ဖ)အီး အယ္လ္ အမ္ (ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ဧ၀
ဧ၀ံေဂလိအသင္
ဖႏြန္ ပင္၊ ကေမၻ
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ မွေရးသားသည္။

အဓိကေ၀
tuberosum))၊ အာလူး(potato)၊
ေ၀ါဟာရမ်ား - ဆိုလာနမ္ တူဘီရိုစမ္(Solanum tuberosum
(potato)၊ ျပန္
ျပန္လည္နုပ်ိဳရွင္
သန္ျခင္း(rejuvenation) ၊ မ်ိဳးပြားရန္အတြက္ျဖတ္ျခင္း(cutting propagation)၊
propagation)၊ ပိုးမသတ္ထားသည့္အေျခ
အေနမ်ား(non
အေနမ်ား(non(non-sterile conditions)

အဓိက သေဘာတရားမ်ား

အာလူးမ်ားသည္ ပရိုတင္းဓါတ္ ႏွင့္ အျခားေသာလိုအပ္သည့္ အဟာရဓါတ္ အေျမာက္အမ်ား
ု ္လုပ္ႏိုင္သည္။
ကိထု
ုထတ
အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ရာသီဥတုပူျပင္းေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ကိုစိုက္ရန္ခက္ခသ
ဲ ည္။
ေဒသမ်ားအတြ
အပူပိုင္းေဒသမ်ား
အတြက္ အမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ားရရွိႏိုင္ပါသည္။
အစျပဳအသုံးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ေစ်းသက္သာ၍ ထိေရာက္မႈရွိသည့္
ျပန္လည္တိုးပြား အသုံးျပဳႏို္င္ေသာနည္းမ်ားလိုအပ္သည္။
မ်ိဳးပြားေစမည့္နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို စမ္းသပ္လ်က္ရွိပါသည္။

ါေမာက
အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္ - ေဒါက္တာ တာပါနီ ဟားပါလ သည္ အားျဖည့္ပါေမာ
ကၡ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္၊
္ ာပညာရွင္ ႏွင့္ သုေတသနပညာရွင္တစ္ဦးျျဖစ္
ဥယ်ာဥ္ျခံေျမစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိင္
ုငရ
ဖစ္သည္။ သူသည္ယခုအခါ တြင္
ကမၻာ့စာနပ္ရိကၡဖူလုံမႈ - အက္(ဖ)အီး အယ္လ္ အမ္ (ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ဧ၀ံေဂလိအသင္းေတာ္၀င္ လူသရင္
လအ
္ ျျဖစ္
မစ္ရွင္ - FELM (the Finnish Evangelical Lutheran Mission) တြင္ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္
ဖစ္ အလုပ္
လုပ္လ်က္ရွိ၍ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံရွိ အက္(ဖ)အီး အယ္လ္ အမ္ နယ္ပယ္ဆိုင္ရာ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္
စီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူအျဖစ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
အာလူးမ်ား(ဆိုလာနမ္ တူဘီရိုစမ္)တြင္ျမင့္မားေသာ-အရည္
ားေသာ အရည္အေသြးရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားပါ၀
မ်ားပါ၀င္၍ အလြန္
အားျဖစ္
ဖစ္ေစေသာ
ေကာင္းေသာပရိုတင္းမ်ားျဖစ္သည္၊ ထုတ္လုပ္မႈ၏ ေန႔စဥ္တစ္ဟက္တာတိုင္းတြင္ စြမ္းအားျ
ရင္းျမစ္မ်ားစြာပါ၀င္သည္((Frusciante

et

al.၂၀၀၀))။

အာလူးမ်ားကိုအမ်ားအားျဖင့္ေအးျမေသာ

ရာသီဥတုရွိေသာေဒသမ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။
အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ပူေသာရာသီဥတုႏွင့္သက္ဆိုငသ
္ ည့္ ဒါဏ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုခရ
ံ သည္။ တခါတရံတင
ြ ္ မႈိေရာ
ဂါ၏တိုကခ
္ ိုက္ျခင္းခံရသည့္ျပႆနာႏွင့္ႀကံဳရသည္။ပူသည့္ရာသီဥတုႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြေနႏိုင္ ေသာ
အာလူးအမ်ိဳးအစားမ်ားအသစ္မ်ားသည္ အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္အာလူးထုတ္လုပ္မႈကိုတိုး တက္ျဖစ္ ေပၚ
ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစားလယ္သမားမ်ားအတြက္ အသက္ ေမြးမႈအခြင့္အလမ္းကိုရရွိေစ ႏိုင္ သည္။
သို႔ေသာ္ လိုအပ္ခ်က္ကိုျပည့္မွီေစမည့္ပစၥည္းမ်ားကို လုံေလာက္စြာေပးႏိုင္ရန္အတြက္အခက္အခဲ ရွိႏိုင္
သည္။
အာလူးပင္မ်ားကို

ျပန္လည္ရွင္သန္ေစရန္ႏွင့္မ်ိဳးပြားေစႏိုင္ရန္အတြက္

အပင္ငယ္မ်ားကိုတစ္ရွဴး(ဇီ၀က

လပ္စည္းအစု) မ်ားတြင္ ႀကီးထြားေစျခင္းျဖင့္အပင္မ်ားကိုမ်ိဳးပြားေစျခင္း(မိုင္ခရိုဖရိုပါေဂးရွင္း)နည္းသည္
ထိေရာက္မႈရွိေသာနည္း ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ေရာဂါကင္းသည့္အာလူးမ်ိဳးေစ့မ်ားမွမ်ိဳးပြားေသာအခါ
အသုံးျပဳသည္။ အပင္ငယ္မ်ား (အရြယ္မေရာက္ေသးေသာအပင္)မွ ျဖတ္ယူမွသာ အျမစ္တြယ္သည္ကို
မၾကာခဏေတြ႔ရသည္။

ဤသို႔ေသာစြမ္းရည္သည္

အပင္မ်ားႀကီးရင့္လာသည့္အခါေပ်ာက္ဆုံးသြား၍

ထိုအဆင့္ ကိုအရြယ္ေရာက္ သည့္အဆင့္ဟုဆိုၾကသည္။ျပန္လည္ႏုပ်ိဳရွင္သန္ေစျခင္းအဆင္သ
့ ည္ အပင္
ပစၥည္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာပြားေစရန္အတြက္လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ဤနည္းသည္ အလြန္ေစ်းႀကီး၍ အ
လြန္ပညာတတ္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားလိုအပ္သည္။ အာလူးမ်ားကိုျပန္လည္ရွင္သန္ေစသည့္နည္းတစ္ ခုသည္
အဲန္ဂ်ီအ၀
ို န္္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားတို႔မွ အကုန္အက်ခံႏိုင္ၿပီး အသုံးျပဳ ႏိုင္
သည့္နည္းျဖစ္ပါက အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈအတြက္ အျခား
ေသာေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းျဖစ္လာပါမည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ အကုန္အက်နည္းေသာနည္းကိုမွ် ေ၀
ထားပါသည္။ ဤနည္းသည္ ေအာင္ျမင္စြာေလ့လာထားေသာနည္းျဖစ္၍ ျဖစ္ႏင
ို ္ေျခအလြန္မ်ား ပုံ ေပၚ
ပါသည္။

နိဒါန္း
အာလူးမ်ားကိုကမၻာတ၀ွမ္းလုံးတြင္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ သို႔ေသာ္အပူပင
ို ္းေဒသားမ်ား ထက္ေအးျမေသာရာ
သီဥတုရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္အမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးသည္။ အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္လက္ရွိစိုက္ပ်ိဳးေနေသာမ်ိဳး
မ်ားသည္ျမင့္ေသာအပူဒါဏ္ကိုမခံႏိုင္ပါ၊ လိုအပ္ေသာေရပမာဏျပည့္မသ
ွီ ည္အထိေပးရန္လည္းခက္ခဲ
မည္ျဖစ္သည္။ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ဖ်က္ပိုးမ်ားစသည့္ဒါဏ္မ်ားကိုခံရလြယ္သည္။
အလားအလာရွိေသာ အာလူးအမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႔တို႔သည္ အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွသ
ိ ည္။ အထူး
သျဖင့္ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတင
ြ ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိ၍ရည္ရွည္တည္တံ့ႏိုင္မည္။ ဖႏြန္ပင္ ရိုင္ရယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး

တ

ကၠသိုလ္(Royal University of Agriculture of Phnom Penh (RUA) မွ ပါေမာကၡ ဟြန္ႏွင့္အဖြ႔တ
ဲ သ
ို႔ ည္
တကၠသိုလ္မ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္မႈမွတဆင့္ အသစ္ေသာအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့ ၾက
သည္။ အထူးသျဖင့္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားရွိ မိတ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏အကူအညီျဖင့္ အ
သစ္ေသာဤမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္ျဖစ္ႏိုင္မႈအေျခအေနမ်ားကို ေဖၚ
ထုတ္ ႏိုင္ရန္ေဆာင္ရက
ြ ္ခ့သ
ဲ ည္။ဤေဆာင္းပါးတြင္ အရြက-္ တစ္ရြက္ ႏွင့္ အကုန္အက်သက္သာေသာ
ျပန္လည္ ႏုပ်ိဳရွင္သန္ေစရန္ႏွင့္မ်ိဳးပြားမ်ားေစရန္အတြက္ အပင္ငယ္မ်ားကိုတစ္ရွဴးမ်ားတြင္ ႀကီးထြားေစ
ျခင္းျဖင့္အပင္မ်ားကိုမ်ိဳးပြားေစျခင္းနည္းကိုအသုံးျပဳ၍ ရရွသ
ိ ည့္အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကိုဖလွယ္ၾကသည္။ ဤ
နည္းသည္ အသစ္ေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားကိုျဖန္႔ေ၀ရာတြင္အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါမည္။

အဓိပၸါယ္ဖြ
ဖင
ြ ့္ဆိုခ်က္မ်ား
ြ ့္သည္အ
့ ေစာပိုင္း အခ်ိန္အထိ
အရြယ္မေရာက္ေသးျခင္းသည္အေညွာက္ေပါက္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ အပြင့္ပင
ျဖစ္သည္။အရြယ္မေရာက္ေသးေသာအပင္တပင္သည္ အရြယ္ေရာက္သည့္အဆင့္သို႔ေရြ႔သြားေနစဥ္ ၎
သည္ "အဆင့္အလိုက္ေျပာင္းလဲျခင္း" ဟုေခၚသည့္အဆင့္မ်ားကိုျဖတ္ေက်ာ္ရသည္။ ဤအေျပာင္း အလဲ
မျဖစ္မီအခ်ိန္အထိ အပြင့္မပြင့္ႏိုင္ပါ။အရြယ္မေရာက္ေသးေသာအပင္မ်ားတြင္ အရြယ္ေရာက္သည့္ အပင္
မ်ား၌ျဖစ္ေပၚ ျခင္းမရွိသည့္ ထူးျခားသည့္လကၡဏာမ်ားမၾကာခဏျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ အေရးႀကီး ဆုံး
ေသာလကၡဏာမွာ - အရြယ္မေရာက္ေသးေသာအပင္မ်ားကိုျဖတ္သည့္အခါ အျမစ္မ်ားထြက္ႏိုင္သည့္
စြမ္းရည္ - ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာအပင္မ်ားစြာတို႔သည္ ဤသို႔ေသာစြမ္းရည္
လုံး၀ သို႔မဟုတ္ တစိတ္တပိုင္းေပ်ာက္ကြယသ
္ ြားၾကသည္။ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာအပင္မ်ားသည္
၎တို႔ကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ျဖတ္သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျမစ္မ်ားအလြယ္တကူထြက္ႏိုင္သည္။

မိုင္ခရိုပရိုပါေဂးရွင္း သည္ အပင္ေပါက္အေျမာက္အမ်ားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ အပင္ပစၥည္းမ်ားကို လွ်င္
ျမန္စြာပြားမ်ားေစသည့္ က်င့္စဥ္ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေခတ္မွီေသာအပင္တစ္ရွဴး(ဇီ၀ကလပ္စည္း အ
စု)ေမြးျမဴျခင္းနည္းကို အသုံးျပဳသည္။ မိုင္ခရိုပရိုပါေဂးရွင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ တစ္ရွဴး(ဇီ၀ကလပ္စည္း

အစု)မ်ားေမြးျမဴျခင္းႏွင့္ အျခားေသာထူးျခားသည့္ နည္းပညာမ်ားကိုအသုံးျပဳသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္
ပိုးသတ္ထားသည့္ပတ္၀န္းက်င္မ်ား၊ အပင္ေပါက္ သည့္အခန္းမ်ား၊ ၾကားေနအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ အျခား
ေသာေစ်းႀကီးသည့္ ျဖည့္စက
ြ ္ရသည့္အရာမ်ားလို အပ္သည္။

ရီဂ်ဴဗီေနးရွင္း သည္ အရြယ္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ႀကီးရင္ျ့ခင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ ရီဂ်ဴဗီေနးရွင္းျဖစ္စဥ္
သည္ သဘာ၀အေလ်ာက္မ်ိဳးေစ့မ်ားကို မ်ိဳးပြားျခင္းအားျဖင့္ရရွိသည္(အပင္၏အပြင့္ သည္မ်ိဳးပြား၍ အေစ့
ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္) သို႔မဟုတ္ လူသားတို႔မွ မိုင္ခရိုပရိုပါေဂးရွင္း သို႔မဟုတ္ ပင္ စည္ျဖတ္၍ အ သုံး
ျပဳျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

အာလူးထုတ္လပ္
ုပျ္ ခင္းကိုအမ်ားအားျဖင့္ အားလူးေစ့/သီးမ်ားမွ အရြယ္ေရာက္သည့္အပင္ဥျမစ္မွစိုက္ပ်ိဳး
သည္ (ေျမေအာက္ရွိထူေန ေသာပင္စည္/စုေဆာင္းမႈျပဳသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား)။ ရရွိလာေသာအာ
လူးပင္မ်ား သည္ မိခင္ပင္စည္၏ကိုယ္ပာြ းျဖစ္၍ မ်ိဳးရိဳးဗီဇအလိုက္ ထပ္တူျဖစ္သည့္ ဥျမစ္မ်ားေပါက္ ပြား
မည္။ အာလူးဥျမစ္မ်ားသည္ ဇီ၀ကမၼေဗဒအရႀကီးရင္သ
့ ည္ဟုယူဆၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကိုယ္ပာြ း/ မူလ
အပင္၊ သတၱ၀ါ ၏ကလပ္စည္းျဖင့္ ယင္းမူလႏွင့္တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ေစရန္ဖန္တီးယူေသာ(ကလုံး) အပင္
မ်ားသည္ငယ္ရယ
ြ ္ ေသာအဆင့္ကိုျဖတ္သန္းသြားျခင္းမရွိပါ။ ငယ္ရြယ္ ေသာအဆင့္ ကိုျဖတ္ေက်ာ္ ေသာ

အာလူးေစ့/သီးမ်ားမွေပါက္ေသာအပင္မ်ားတို႔သည္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း၍မရေသာ လကၡဏာမ်ားရွိ၍ စီးပြား
ျဖစ္ ထုတ္လုပ္ရန္ အတြက္မ်ားစြာအသုံးမ၀င္ပါ။

မိုင္ခရိုပရိုပါေဂးရွင္းကို

အရြယ္ေရာက္သည့္အာလူး/ႀကီးရင့္သည့္အားလူးအားျပန္လည္ႏုပ်ိဳရွင္သန္လာ

ရန္ျပဳလုပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳၾကသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပေ
္ နစဥ္တင
ြ ္ ႏွစ္သက္သည့္
မ်ိဳးရိုးဗီဇဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ကိုထိန္းသိမ္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ အပင္ပစၥည္းမ်ား ကိုပာြ း
ရန္အတြက္အလြန္ေစ်းႀကီးေသာ နည္းျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ေဖၚျပထားသည့္ေလ့လာမႈမွာ ကလုံး
မ်ား တြင္ အကုနအ
္ က်နည္း၍ ထည္၀
့ င္မႈနည္းသည့္နည္းျဖင့္ ျပန္လည္ရွင္သန္ေသာ အာလူးအမ်ိဳးအ
စားမ်ား ကို အပူပိုင္းတြင္အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ ႏွင့္ အသစ္ေသာပစၥည္းႏွင့္အာလူးအမ်ိဳးအစားမ်ားကို မိတ္
ဆက္ေပးရန္အတြက္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပစၥည္းမ်ားႏွင့္နည္းမ်ား
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ သေကၤတအမွတ္ (ပီအို၇ ႏွင့္ ပီအ၃
ို )ေပးထားေသာ အာလူးအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ပါေမာ
ကၡ ဟြန္း၏အဖြ႔သ
ဲ ားမ်ားရရွိ၍
သပ္မႈ

မ်ားကိုျပဳလုပ္ၾကသည္။

ကေမၻာဒီယားႏိုင္ငံတင
ြ ္ထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းကိုသိႏိုင္ရန္စမ္း
ဆလင္ဒါပုံဖန္ျပြန္တင
ြ ္

မိုင္ခရိုပရိုပါေဂးရွင္းမွေမြးျမဴထားသည္တ
့ စ္ရွဴး

(ဇီ၀ကလပ္စည္းအစု)မွစိုက္ပ်ိဳးေသာအပင္အစိ/ု႔ အတက္အသစ္အခ်ိဳ ႔ကိုအသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္၊ အခိ္်ဳ ႔ေသာ
ဥျမစ္မ်ားကို အကုန္က်သက္သာသည့္မ်ိဳးပြားထုတ္လုပ္နည္းမ်ားစမ္းသပ္ရာတြင္အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဤ
နည္းမ်ား ကို လက္ရွိေလ့လာမႈတင
ြ အ
္ သုံးျပဳေနေသာ္လည္းသကၤတအမွတ္ေပးထားသည့္ အာလူး အမ်ိဳး

အစားႏွစ္မ်ိဳးတြင္သာအသုံးျပဳေန၍ အျခားေသာအာလူးအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္အသုံးျပဳႏိုင္မႈအ ေျခအေနကို
စမ္းသပ္ လ်က္ရွိသည္။
ဤစမ္းသပ္မႈသည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွအာလူးမ်ိဳးသစ္မ်ားကိုအသုံးျပဳထား၍ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ဖႏြန္ပင္
တြင္ရွိသည့္ ပုံမွန္ဖင
ြ ့္ထားသည့္ရုံးတြင္ျပဳလုပ္ပါသည္။ အပင္မ်ားအား သဘာ၀အလင္းေရာင္ တိုက္ရိုက္မ
ထိေစရန္အတြက္ ျပဴတင္းေပါက္အနံေဘးတြင္ထားသည္၊ စားပြဲတင္မီးအိမ္ႏွစ္အိမ္မွ ထပ္ေဆာင္းအလင္း
ေရာင္ကိုေပး၍ အပင္မ်ားသည္ေန႔စဥ္ ၁၆ နာရီ အလင္းေရာင္ရရွသ
ိ ည္(ပုံ ၁)။ ျဖတ္ထားသည့္အပုိင္းမ်ား
သည္ ၂၃ ႏွင့္ ၃၆°အပူခ်ိန္ စင္တီဂရိတ္အၾကားတြင္ ႀကီးထြားသည္။ ဆက္လက္ရွင္သန္ရန္ႏွင့္ အရြက-္
တစ္ရြက္ျဖင့္အျမစ္ထက
ြ ္ေသာစမ္းသပ္မႈကို ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၏သာမန္ရာသီဥတုျဖင္အ
့ ခန္းအျပင္ဘက္
တြင္စမ္းသပ္ၾကသည္။အပူပိုင္းေဒသတြင္ေတြ႔ႀကဳံရမည့္ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ား၌ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာအာလူး
အသစ္မ်ားကို မ်ိဳး ပြားႏိုင္ျခင္းရွိမရွိသိေစရန္အနည္းငယ္ေသာအာလူးအသစ္မ်ားကို မတူညီေသာနည္းႏွစ္
နည္းျဖင့္စမ္းသပ္ ျပဳလုပ္သည္ (ပုံ ၂)။ ပထမနည္းသည္ ထစ္ရွဴးေမြးျမဴျခင္းမွ အရြက္-တရြက္ ျဖတ္ျခင္း
ကိုအသုံးျပဳထား သည္ (ပုံ ၂ေအ၊ ပုံ ၃)။ ၎တို႔ကို အျမစ္ထြက္လာသည္အထိထား၍ ထိုေသးငယ္ေသာ
အပင္မ်ားတြင္အရြက္သစ္မ်ားစြာေပါက္လာသည္။ ဤအခ်ိန္တင
ြ ္ အရြက္ငယ္တစ္ခုစီတို႔ သည္ အရြက-္
တစ္ရြက္ျဖတ္ထားသည့္အပင္ငယ္ျဖစ္လာႏိုင္၍

အေျမာက္အမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္

အစျပဳလာ

သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဤ အရြက္-တစ္ရြက္အပင္ငယ္မ်ားသည္ သေဘာတရားအရ လယ္ကင
ြ ္းမ်ား
တြင္စိုက္ႏိုင္၍ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္သည္(ပု၂
ံ ေအ၁)။ နည္းႏွစ္နည္းစလုံးတြင္ အာလူး
ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ ဥျမစ္မ်ားရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ပုံ ၁ - ေနေရာင္ျခည္တိုက္ရိုက္မေပး၊ စားပြတ
ဲ င္မီးအိမ္
၂လုံးျဖင့္ ေန႔စဥ္အလင္းေရာင္၁၆နာရီေပးသည္။ ဤပုံ
သည္ ရုံးခန္းကို စမ္းသပ္ခန္းပတ္၀န္းက်င္ပံုစံျဖင့္ရိုးရွင္း
စြာ ႏွင့္ အကုန္အက်သက္သာစြာမည္သို႔ ျပဳျပင္မမ
ြ ္း
မံထားသည္ကို ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ပု၂
ံ ။ မတူညီေသာမ်ိဳးပြားျခင္းနည္း ၂မ်ိ
မ်ိဳးကိုသရုပ္ေဖၚထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ေအ-တစ္
တစ္ရွဴမ်ားကို ပိုးေမြးျမဴ့ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ပစၥည္း (၂ေအ ၁)၊ သို႔မဟုတ္
ေပါက္လာေသာအပိုင္းျပတ္မ်ားျဖင့္ အေျမာက္အမ်ားမ်ိဳးေဖါက္ ထုတ္လုပ္ ရန္ရည္ရယ
ြ ္၍လင္ပန္း တြင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း (၂ေအ ၂)
၂ - တို႔ျဖင့္အာလူးေစ့
မ်ားကိုဖန္တီးထား ျခင္းကိုျပေသာဇယား။ ၂ဘီ - ပိုရင့္၍ ၾက်ယ္
ၾ
ေသာျဖတ္ထား ေသာအပိုင္းငယ္မ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ အာလူး ေစ့/သီးမ်ားကိုဖန္တီးထားသည္၊
ထိုအပိုင္းငယ္မ်ားကို ရင့္ေသာဥျမစ္ပင္မ်ားမွ ျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္၊ ရင့္ ေသာဥျမစ္မ်ားသည္ အသစ္ေသာေသးငယ္သည့္ျပန္လည္ ရွင္သန္လာ
သည့္အပိုင္းျပတ္မ်ားအတြက္ အဓိကသိုေလွာင္သည့္ေနရာျဖစ္သည္၊ ဤသို႔ျုပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အာလူးအေျမာက္အမ်ားမ်ိဳး ေဖါက္ႏိုင္သည့္ အရည္အေသြး
ကိုရရွိေစသည္။

အျမစ္ထြက္သည့္ျဖစ္စဥ္ျမန္ဆန္တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ေရရွိေသာခြက္တစ္ခြက္အေပၚတြငရ
္ ွိေသာ အ
လူမနီ
န
ီ ယ
ီ မ္အျပားရွိအေပါက္မွတဆင္

အ မ်ားကိုလွ်ိဳသြင္းျခင္းျဖင္
အပင္
ဖင့္

ျမစ္ပတ္၀န္းက်င္တင
ြ ္စိုထိုင္းမႈကိုတိုးေစသည္

(ပုံ

၅)။သူ
။သူတို႔သည္

အေငြ႔ပ်ံျခင္းကိုနည္းပါးေစၿပီး

အ

ေရထဲတင
ြ ္အဓိကက်သည့္အျမစ္

မ်ား(ပင္ရင္းမွထက
ြ ္ေသာအျမစ္) သည္ ေလးရက္အတြင္းထြက္လာသည္ (ပုံ ၆)။။ ေရထဲတင
ြ ္ပို၍ၾကာၾကာ
ထားပါက မူလအရြက-္ တစ္ရြ
ရက
ြ ္ အပိုင္းသည္အရြက္သစ္မ်ားစြာတို႔ျဖင့္ ပို၍ရွည္ေသာအစို႔ထြက္လာသည္။
ဤအခ်ိန္တင
ြ ္ျပည့္စုံေသာ အဓိကက်သည့္အျမစ္မ်ားႏွင့္ ဆင့္ပြားအျမစ္
းအျမစ္မ်ားထြက္လာသည္။
အရြယ္ေရာက္သည္႔ ဥျမစ္ပင္မ်ားမွျဖတ္သည့္ ရင့္၍က်ယ္
ယ္ေသာအပိုင္းမ်ားကို ျပန္လည္ရွင္သန္ရန္ႏွင့္ အာ
လူးပင္မ်ိဳးပြားရန္လည္းအသုံးျပဳႏိင္
င
ု သ
္ ည္(ပုံ ၂ဘီ)။ ဤစမ္းသပ္မႈတင
ြ ္ ျဖတ္
ဖတ္ထားေသာအပိုင္းမ်ားကို ရင့္
ေသာ-ဥျမစ္
ဥျမစ္ပင္မ်ားမွလည္းယူသည္။ ထိပ္ပိုင္းရွိအရြက္မ်ားကိုဖယ္ပစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ျဖတ္ထားသည့္
အပိုင္းမ်ားကိုေရတြင္ထား၍ အထက္တင
ြ ္ေဖၚျပသည့္နည္းလမ္းအတိုင္းထားရွိသည္(ပုံ ၈)။ ဤ့ျဖတ္ထား
သည့္အစို႔ငယ္အပိုင္း (၀.၈-၁.၂ စမ)
စမ ျပန္လည္ႏုပ်ိိဳရွင္သန္္မည့္အပင္သစ္မ်ားအား အျမစ္ေဖါက္ရန္ျဖစ္
သည္ (ပံု ၉)။
ရင့္သည့္မူလအပင္မွျဖတ္၍ အျမစ္ေဖါက္ေသာျဖစ္စဥ္သည္အလြန္ေႏွးသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ အရြယ္
ေရာက္သည္-့ ဥျမစ္ပင္မ်ားမွျဖတ္သည့္ ဤအပိုင္းမ်ားကိုမစိုက္ျဖစ္ခဲ့ပါ။ ၎အစား ေရထဲတင
ြ ္-အျမစ္
ေဖါက္သည့္အဆင့္၌ ႀကီးထြားလာသည့္ငယ္ေသာအတက္ဘက္ကိုဖယ္ရွ
ရာွ း၍ ေျမႀကီးထဲတင
ြ ္အျမစ္ထြက္

ေစသည္ (ပုံ ၂ဘီ)။ ၁.၂မွ ၁.၈ စမရွည္သည့္အတက္(ပုံ ၉)မ်ားကို အစိုဓါတ္ရႏိုင္ရန္ ငယ္ေသာပလပ္စ
တစ္ခြက္မ်ားျဖင့္ဖုံးထားသည့္အခါ၎တို႔သည္ အဓိကက်ေသာအျမစ္မ်ားကိုလွ်င္ျမန္စြာဖြဲ႔စည္း ၾကသည္။
(ပုံ ၁၀)
ပ်ိဳးေထာင္ၿပီးသည့္အခါ

ျဖတ္ေတာက္ျခင္းသုံးမ်ိဳးထဲမွမည္သည့္နည္းကိအ
ု သုံးျပဳ၍ျဖတ္ေသာအပင္ငယ္

မ်ားမဆို (အရြက-္ တစ္ရြက္ ျဖတ္၍ေျမႀကီးတြင္တိုက္ရိုက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အရြက-္ တစ္ရြက္ ျဖတ္၍ေရထဲ
တြင္ဦးစြာအျမစ္ထက
ြ ္ေစ၍ေျမႀကီးထဲတင
ြ ္ေျပာင္းေရႊ ႔စိုက္ပ်ိဳးျခင္း ႏွင့္ ေရထဲတင
ြ ္ ရင့္ေသာအပိုင္းမ်ားမွ
ျဖတ္ထား၍ေပါက္လာေသာ အတက္ငယ္ဘက္ကိုျဖတ္ျခင္း) ပထမမိုက္ခရိုပပါေဂရွင္းနည္းမွ အတက္
မ်ား နည္းတူလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ အာလူးမ်ိဳးေစ့မ်ားကိုျပဳလုပ္ရန္အေျမာက္အမ်ားမ်ိဳးပြားျခင္း အ
တြက္ လည္းအသုံးျပဳႏိုင္သည္ (ပုံ ၁၁)။
ပု၃
ံ ။
ဖန္ျပြန/္ ထည့္စရာတခုခုထတ
ဲ င
ြ ္အပင္တစ္ရွဴး(ဇီ၀က
လပ္စည္းအစု)ေမြးျမဴျခင္းနည္းမွ မိုင္ခရိုပရိုပါေဂး
ရွင္းျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ အာလူးအတက္မ်ားကို အရြက-္
တရြက္အပိုင္းအျဖစ္ျဖတ္၍ အစိုဓါတ္ရွိသည့္တစ္ရွဴး
အေပၚ တြင္ အျမစ္ထက
ြ ္သည္အထိထားျခင္း။

ပု၄
ံ ။ျဖတ္ထားသည့္အတက္ငယ္ မ်ားကို
ဗီဖ®
ီ (ပီေက၀၆၀) (Vefi®(PK060) လင္ဗန္း
မ်ား တြင္ အမ်ားဆုံး စိုက္သည္ သို႔ေသာ္ ထမင္း
ထည့္သည့္ပလပ္စတစ္ဗူးတြင္လစ
ဲ ိုက္ပ်ိဳး သည္။

ပု၅
ံ ။အဓိကအျမစ္ကိုလည္း ပု၃
ံ တြင္ ေဖၚျပထား
သည့္အပင္ပစၥည္းမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ေရထဲတင
ြ ္ျပဳ
လုပ္သည္။ အပင္မ်ား အျမစ္စတင္ေပါက္သည့္
အဆင့္တင
ြ ္ အပူ ပိုင္းေဒသရာသီဥတုေၾကာင့္
လိုအပ္ေသာအစိုဓါတ္ ရႏိုင္ရန္အခက္အခဲျဖစ္
ေစသည္။ ဤေနရာတြင္ ျဖတ္ထားသည့္အပင္
ငယ္မ်ားစြာတို႔ကို အလူမီနီယမ္ျပားမွ တဆင့္ေရ
ထဲသို႔ ခ်ိတ္ဆထ
ဲြ ားသည္၊ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ
အေငြ႔ပ်ံျခင္းနည္းေစ၍ အစိုဓါတ္ျမင့္မားေစေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ပု၆
ံ ။ေရထဲတင
ြ ္ေလးရက္ထားပါက အဓိကအျမစ္ထက
ြ ္
ရန္အခ်ိန္လုံေလာက္၍ ျဖတ္ထားသည့္အတက္မ်ား
ကိုေျမႀကီးထဲ တြင္ စုိက္ပ်ိဳးရန္အဆင္သင့္ျဖစ္သည္။

ပု၇
ံ ။ေရထဲတင
ြ ္ထားသည့္အခါ ျဖတ္ထားေသာအပိုင္းမ်ားသည္

ပု၈
ံ ။ ေရထဲတင
ြ ္အျမစ္ထက
ြ ္သည့္အဆင့္တင
ြ ္ ေျခာက္ေသြ႔မႈမွကာကြယ္ရန္

မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္ အဓိကအျမစ္ႏွင့္ အျမစ္ပြားမ်ားထြက္

ရင့္သည့္အာလူးအတက္မ်ားမွ ထြက္လာေသာအရြက္မ်ားကိုျဖတ္ပစ္ရ

လာ၍ ပို၍ရွည္လာသည္။

သည္။ ဤသို႔ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ေနာင္အ ခါတြင္မ်ိဳးပြားရန္စမ္းသပ္မႈ (ပံ၉
ု )
အတြက္ျပန္လည္ရွင္သန္မည့္အတက္ ပြားမ်ား ကိုျဖစ္ေစသည္။

ပု၉
ံ ။ ျပန္လည္ရွင္သန္ျခင္းလက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈ
အတြက္ျဖတ္သည့္ အတက္မွ ၁.၂ စမ မွ ၁.၈
စမရွည္သည္။

ပု၁၀။
ံ၁၀။ ျဖတ္ထားသည့္အပိုင္းငယ္မ်ားသည္ ပလပ္စတစ္
၁၀
ခြကမ်ား
မ
္ ်ား ေအာက္ တြင္လြယ္ကူစြာ အျမစ္ထြက္သည္။

ပု၁၁။
ံ၁၁။ လင္ဗန္းငယ္တစ္ခုသည္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အရြက-္ တစ္ရက
ြ ္ ျဖတ္ထား
၁၁
ေသာအပိုင္းငယ္အသစ္မ်ားေပါက္သည့္ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထပ္မံျပဳလုပ္
မည့္အာလူးထုတ္လုပ္မႈအတြက္က်န္းမာသည့္ အစျပဳပစၥည္း(အပင္ေပါက္) မ်ားထုတ္လုပ္
ရန္ ေစ်းမႀကီးေသာနည္းျဖစ္သည္။

ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း
အရြက-္ တစ္ရြက္ျဖတ္သည့္အပိုင္းသည္ယခင္ျပဳလုပ္သည့္စမ္းသပ္မႈမ်ားကဲ့သို႔ပင္

အေျပာင္းအလဲမရွိဘဲ

အျမစ္ထြက္၍ ႀကီးထြားသည္(ဟားပါလဟားပါလ ၂၀၀၄၊ ဟားပါလ- ၂၀၀၅၊ ဟားပါလ et al. ၂၀၀၈။ တိုက္ရိုက္
အျမစ္ထြက္ေစျခင္းနည္းမွာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတင
ြ ္ထက္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတင
ြ ္ ပိုမိုခက္ခသ
ဲ ည္ (လြန္ခ့သ
ဲ ည္
အခ်ိန္တင
ြ ္ ဤစမ္းသပ္မႈကိုျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည့္ေနရာ)။
နရာ အေၾကာင္းမွာ လြန္ကေ
ဲ သာအပူပိုင္းေဒသ၏ ရာသီဥတု
အေျခအေနေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ “အပင္
အပင္မ်ားကိုအပူအေအးဒဏ္မွကာကြယ္ေပးသည္အိမ-္ ငယ္”(ဆိုလုိသည္
မွာ-ေဖာက္
ေဖာက္ထင
ြ ္းျမင္ႏိုင္သည့္ခက
ြ ္မ်ားကို ျဖတ္ထားသည့္အပင္မ်ားအေပၚတြင္ထား ျခင္း)၊ အလူမီနီယမ္
ျပား ကိုေရေပၚတြင္ထားရန္အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ ႔ထားသည့္အပင္သစ္မ်ားအ ေပၚတြင္ ပလပ္စတစ္
ဖုံး ထားျခင္း စသည္တို႔သည္ လုပ္ငန္းကိုပို၍ေအာင္ျမင္ေစသည္။
အထက္ပါနည္းမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ ေျမႀကီးေပၚတြင္အျမစ္ထြက္ရန္ျပဳလုပ္ေသာအပင္ငယ္မ်ားသည္ အျမစ္
ရွိ သိမ္ေနေသာေနရာတြင္ မႈိမ်ားမွျဖစ္လာေသာ ေရာဂါပိုးက်ေရာက္လြယ္သည္။ ေျမလင္
ေျ
ဗန္း၏ေအာက္
တြင္ ေရေလာင္
ရေလာင္းေပးျခင္းျဖင့္ဤျပႆနာကိုေျဖရွင္းႏိုင္သည္။
ရင့္ေသာ-ဥျမစ္
ဥျမစ္မွျဖတ္ထားသည့္

ငယ္ေသာအတက္ပြား(ပု
း ၉
ံ )သည္
သည္

ပလပ္စတစ္ခြက္ငယ္ေအာက္တြင္

ေကာင္းစြာအျမစ္ထက
ြ ္သည္။ ၎တို႔ႀကီးထြားလာသည္ႏွင့္အမွ် မိုင္ခရိုပရိုပါေဂးရွင္းမွ မူလအတက္မ်ား
ကဲ့သို႔ပင္လုပ္ငန္းမ်ားကိုစတင္ေဆာင္ရက
ြ ္လာသည္။ ျပန္လည္ႏုပ်ိဳလာေသာအာလူးပင္မွအရြက္မ်ားသည္
ရင့္ေသာအပင္မ်ား၏အရြ
၏အရြက္မ်ားႏွင့္အလြန္ကြာျခင္းသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္

အျမစ္ေပါက္

သည့္ထိုအဆင့္ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတြင္ အပင္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေကာင္းစြာျပန္လည္ရွင္သန္၍ အေျမာက္အမ်ား
မ်ိဳး ပြားျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ျပန္၍အသုံးျပဳႏိုင္မည္ဟု သုံးသပ္ၾကသည္။ ရင့္ေသာမူလအပင္ မွ အတက္ကို
ျဖတ္ ယူျခင္းသည္ အရြက္-တစ္ရက
ြ ္ျဖတ္ျခင္းမွ အျမစ္ထြက္ေစျခင္းႏွင့္ျခားနားမႈမရွိပါ။

နိဂုံး
အရြက-္ တစ္ရြက္ျဖတ္ျခင္းမွတဆင့္ မ်ိဳးပြားျခင္းသည္ အကုန္အက်နည္း၍ အပူပိုင္းေဒသအတြက္ အာ
လူး မ်ိဳးသစ္မ်ားကို ထိေရာက္စာြ ပြားမ်ားေစေသာနည္းျဖစ္ႏိုင္သည္၊ အနည္းငယ္ေသာအစျပဳျခင္းမွ အပင္
မ်ား စြာကိုဖန္တီးေစႏိုင္သည္။ ျပန္လည္ႏုပိ္်ဳရွင္သန္သည့္ျဖစ္စဥ္ကို အမ်ားအားျဖင့္ မိုင္ခရိုပပါေဂးရွင္းမွ
တဆင့္ ပိုးသတ္ထားသည့္ပတ္၀န္းက်င္တင
ြ ္ျပဳလုပ္သည္။ သို႔ေသာ္ အပူပိုင္းေဒသရွိသာမန္ရုံးခန္းေနရာ
တြင္ ရင့္ေသာအာလူးဥျမစ္မွ ျဖတ္ထားသည့္ အစို႔/အတက္ပြားမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ကို
လည္း ကၽြနု္ပ္ တို႔ေဖၚ ျပထားသည္။

ပုံ ၁၂။
၁၂။ ပါေမကၡာ ဟြန္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား
ႏိုင္ငံ၊ မြန္ဒူခီရီ တြင္ရွိေသာ ေအာင္ျမင္
သည့္ အာလူးစမ္းသပ္မႈ။

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
ပါေမာကၡ ဟြန(္ ပု၁
ံ ၂) ႏွင့္အဖြ႔အ
ဲ ား လြန္ခဲ့ေသာသုံးႏွစ္အတြင္း အာရ္ယူေအ တြင္ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္
ရြက္ ျခင္းအတြက္ေက်းဇူးမ်ားစြာတင္ပါသည္။
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