
 

 

    

အီးစီအိအီးစီအိအီးစီအိအီးစီအိ

အမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္

  

လယ္သမားမ်ားထံမွသင္ယူျခင္းလယ္သမားမ်ားထံမွသင္ယူျခင္းလယ္သမားမ်ားထံမွသင္ယူျခင္းလယ္သမားမ်ားထံမွသင္ယူျခင္း

ရာဂ်င္ဒရာ ယူပရီတီ မွေရးသား၍ 
ျပန္လည္ပုံႏွိပ္ထားသည္။ မတ္လ ၂၀၁၃

SRI ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြ် နု္ပပ္ထမဦးဆုံးဖတ္ခဲ့ေသာ
မ်ားတြင္ တုိးခ်႕ဲခ႐ုိငစုိ္က္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာအရာ႐ိွ
တစ္ဦး အေနျဖင့္ကြ် န္ပ္သည္ SRI

သည္။ ဤႏွစ္မ်ားတြင္ကၽြန္ပ္သည္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ
ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး SRI ကုိအားေပးသူအေနျဖင့္ေနာက္ထပ္ႏွစ္အနည္းငယ္႐ွိေနခ့ဲပါသည္။ ရလဒ္မ်ားကုိ
ၾကည့္႐ႈေသာအခါလယ္သမားတစ္ဦးစီတုိ႔သည္မတူညီေသာျပ
ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွ
ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ 

ရိတ္သိမ္းခ်ိန္-လယ္သမားမ်ား၏အသိပညာႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတို႔သည္ေအာင္ျမင္မႈကို

အီးစီအိအီးစီအိအီးစီအိအီးစီအိပ္္ပ္္ပ္္ပ္္ခ်္ခ်္ခ်္ခ်္အုိအုိအုိအုိ    (ECHO)(ECHO)(ECHO)(ECHO)    အာရွမွတ္တမ္းအာရွမွတ္တမ္းအာရွမွတ္တမ္းအာရွမွတ္တမ္း    

အမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္    ၂၁၂၁၂၁၂၁၊၊၊၊    ဇြန္လြန္လြန္လြန္လ        ၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄    

လယ္သမားမ်ားထံမွသင္ယူျခင္းလယ္သမားမ်ားထံမွသင္ယူျခင္းလယ္သမားမ်ားထံမွသင္ယူျခင္းလယ္သမားမ်ားထံမွသင္ယူျခင္း 

ရာဂ်င္ဒရာ ယူပရီတီ မွေရးသား၍ Farming Matters (စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား
မတ္လ ၂၀၁၃ 

ပထမဦးဆုံးဖတ္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၂ခုႏွစ္ေန႔လည္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ပို
စုိက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာအရာ႐ိွ (District Agriculture Development Office (DADO)

SRI ကုိ နီေပါ္ႏိုင္ငံ၊ မုိရနခ္႐ုိင္တြင ္ လူသိမ်ားလာရန္စတင္
သည္။ ဤႏွစ္မ်ားတြင္ကၽြန္ပ္သည္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည့္

ကုိအားေပးသူအေနျဖင့္ေနာက္ထပ္ႏွစ္အနည္းငယ္႐ွိေနခ့ဲပါသည္။ ရလဒ္မ်ားကုိ
လယ္သမားတစ္ဦးစီတုိ႔သည္မတူညီေသာျပဿနာမ်ားျဖင့္ရင္ဆိုင္ၾကရ၍ သူတို႔၏မတူညီ

အေျခအေနမ်ားႏွင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ သင့္ေလ်ာ္ေသာနည္းပညာမ်ားျဖင့္ထိန္းၾက

မွန္းခ်က္မ်ားတို႔သည္ေအာင္ျမင္မႈကိဆုံုးျဖတခ္်က္ေပးသည့္အခါအေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္

အရာမ်ား) မ ွ

ခုႏွစ္ေန႔လည္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ပိငု္းႏွစ္ 
District Agriculture Development Office (DADO)) 

လူသိမ်ားလာရန္စတင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ ့ ပါ 
င္စားစရာေကာင္းသည့္ SRI လယ္ယာမ်ားကုိ 

ကုိအားေပးသူအေနျဖင့္ေနာက္ထပ္ႏွစ္အနည္းငယ္႐ွိေနခ့ဲပါသည္။ ရလဒ္မ်ားကုိ 
နာမ်ားျဖင့္ရင္ဆိုင္ၾကရ၍ သူတို႔၏မတူည ီ

သင့္ေလ်ာ္ေသာနည္းပညာမ်ားျဖင့္ထိန္းၾကသည္ကုိသင္္ယူ 

 
ခ်က္ေပးသည့္အခါအေကာင္းဆံုးျဖစ္သည။္ ဓါတ္ပုံ-ရာဂ်င္ ဒရာ ယူပရီတီ  



သတင္းဌာနႏွင့္ေဒသဆုိင္ရာ”champions(ခ်န္ပီယံမ်ား)” တုိ႔သည္ နီေပါႏိုင္ငံတြင ္ SRI ကုိအားေပး၍ 
ျဖန္႔ျဖဴးရာတြင ္ အဓိကေနရာတြင္႐ွိေနပါသည္။ ၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္ SRI ကုိ မုိရန၌္္ ရိတ္သိမ္းမႈတိုး 
တက္ရနအ္တြက္ အဓိကထား၍မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ DADO သည္ SRI နည္းပညာရပ္မ်ားကုိ လယ္သမား 
အမ်ားအျပားတုိ႔အား ေလ့က်င့္ေပးရန္အတြက္ လယ္သမားမ်ားလယ္ယာေျမေက်ာင္း(Farmer Field 

School)ခ်ဥ္းကပ္နည္းကုိ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ သင္တန္းသားမ်ားထတဲြင ္ ေျမပုိင္႐ွင္မ်ား၊ သီးႏွ-ံမွ်ေ၀သူမ်ား 
ႏွင့္ ေျမငွားေသာလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိသည့္လယ္သမားမ်ားပါ၀င္သည္။ 

အျပန္အလွန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ႐ွိသည့္လယ္ယာေျမေတြ႔ဆုံပြဲမ်ားအေတာအတြင္း SRI သည္ ထုိေဒသ၏ 
အရင္းအျမစ္-ည့ံဖ်င္းသည့္လယ္သမားမ်ား၊ ေျမၾသဇာနည္းပါးျခင္းႏွင့္ သူတုိ႔၏စပါးအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိအသုံးျပဳၾက 
ျခင္း စသည့္လက္ေတြ႔အေျခအေနမ်ားႏွင့္အံ၀င္ဂြင္က်ျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ဤလယ္သမားမ်ားႏွင့္ကာလအတုိင္းအတာတစ္ခုေက်ာ္လြန္၍အတူတကြအလုပ္လုပ္ရာမွ သုေတ 
သနျပဳသူမ်ားႏွင့္ တုိးခ်႕ဲ၀န္ထမ္းမ်ားတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင-္သက္႐ွိအခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္တည္ 
႐ွိပံုစနစ္၊ လူမႈ-စီးပြားဆက္ဆံမႈအေျခအေနမ်ားကြဲျပားျခင္းႏွင္သူ့တို႔မၾကာမီကသင္ယူၾကေသာ နည္းဗ်ဴဟာ 
မ်ားကုိအေျခအေနမ်ားအေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားျခားနားစြာျပန္လည္အသုံးျပဳၾကသည္ကုိသိ႐ွိၾကရသည္။ 

နီိေပါႏုိင္ငံတြင ္ လူဦးေရမ်ားျပားလာျခင္း၊လူထုမ၀ွယ္ႏိုင္ေသာ အင္အားႏွင့္ ဆက္သြယ္ပို႔ေဆာင္မႈအ 
ေထာက္ အကူပစၥည္းမ်ားပုိမိုေကာင္းမြန္လာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဆန္စပါးလုိအပ္မႈတုိးတက္္လာပါသည္။ ဆန္စ 
ပါးသည္ အစုိးရ၏ဦးစားေပးျဖစ္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ထုိကဲ့သုိ႔ေသာလူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားတုိ႔သည္ ေက်းလက္ေဒသရိွလူမ်ားအတြက ္ အသစ္ေသာ၀င္ေငြ အခြင့္အလမ္းမ်ားသုိ႔ဦးတည္ေစေသာ္ 
လည္းစပါးစုိက္ပ်ိဳးမႈတြင္ဆြဲေဆာင္မႈအားနည္းေစသည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိျဖစ္ေစသည္။ 

လယ္သမားအမ်ားစုတုိ႔သည္ မိမိတို႔၏အိမ္တြင္းစားသုံးမႈဖူလုံရန္စပါးကုိိစိုက္ပ်ိဳးၾကေသာ္လည္း သူတုိ႔သည္ 
အျခားေသာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးမဟုတ္ေသာ၀င္ေငြတုိးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းပါ၀င္ပတ္သက္ေနၾက 
သည္။ အသစ္ေသာလယ္သမားမ်ိဳးဆက္မ်ားသည္တန္ဖိုး- ျမင့္ေသာဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား၊ အသီး မ်ားႏွင္ ့
ေငြရသီးႏံွပင္မ်ားကုိပုိ၍စိတ၀္င္စားၾကသည္။ 

မိုရန္တြင္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္စိုက္ပ်ိဳးရန္လယ္ယာေျမေလ့လာမႈအေသးစိတ္တစ္ခုမွ SRIသည္စပါး 
အထြက္တုိးေစသည္။ သို႔ေသာ္ယင္းကုိျပန္လည္အသုံးျပဳရန္အတြက္ကန္႔သတ္မႈ႐ွိသည္ဟုေဖၚျပသည္။ 
ယုံၾကည္အားထားရသည့္ ေရရ႐ိွမႈ၊ အိမ္ႏွင့္လယ္ယာအကြာအေ၀း၊ ေျမယာပုိငဆုိ္င္မႈႏွင့္လုပ္အားရရိွႏိုင္မႈ 
ႏွင့္သင္တန္းစသည္တို႔၏အေျခအေနမ်ားတုိ႔သည္လယ္သမားမ်ား၏ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိဆုံးျဖတ္သည့္ အဓိ 
ကက်ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္SRI ကုိဆုံးျဖတ္ရာတြင္လည္းလႊမ္းမုိးမႈ႐ိွသည့္ အေၾကာင္း 
အရာမ်ားျဖစ္သည္။ 

ယုံၾကည္အားထားရေသာေရထုတ္လုပ္မႈ၊ ႐ႊ႔ံထူေသာေျမနိမ့္ပိုင္းမ်ားတြင္လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးမႈ သုိ႔မဟုတ္ စပါး 
မ်ားကုိငွားရမ္း္ေျမ သုိ႔မဟုတ္ ေ၀းလံေသာလယ္ယာမ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးမႈတုိ႔သည္ SRI ကုိလက္ခံက်င့္သုံး 
ရနအ္ဟန္႔တားမႈမ်ားျဖစ္သည္။ SRI လယ္သမားအမ်ားစုတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏မိသားစုကုိလုပ္အားအရင္းအျမစ္ 
အျဖစ္ အသုံးျပဳေသာ္လည္း လုပ္ငန္းမ်ားစြာလုပ္ေသာလယ္သမားမ်ားတုိ႔မွာမငူွားရမ္းေသာလုပ္သားမ်ား 
အေပၚ အားထားရ၍ SRI တြင္စိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္လုပ္အားလုိအပ္မႈမွာ 
အခ်ိနအ္ ကန္႔အသတ္္႐ွ ိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 



ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အခါ လယ္သမားမ်ား၏ က်ယ္္ ျပန္႔စြာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင္ ့စုိက ္ပ်ိဳးေရး 
မဟုတ္သည့္၀င္ေငြလည္ပတ္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိေပးႏိုင္မႈအေပၚမူတည္၍ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ ဤေလ့ 
လာမႈတြင္စပါးစုိက္ပ်ိဳးမႈကိုတိုးျမွင့္မႈသည္ေျမယာအနည္းငယ္သာပုိင္ဆုိင၍္ ငွားရမ္းလုပ္သားမ်ား အေပၚ 
မ်ားစြာမွီခိုျခင္းမျပဳရေသာစပါးစိုက္သည့္လယ္သမားမ်ားကုိသာဆြဲေဆာင္မႈျပဳႏုိင္သည္ကုိ ေဖၚျပ သည္။ 

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ျခားနားခ်က္မ်ားလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ျခားနားခ်က္မ်ားလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ျခားနားခ်က္မ်ားလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ျခားနားခ်က္မ်ား 

လယ္သမားတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏လယ္ယာေျမစနစ္မ်ားသုိ႔ SRI ကုိထည့္သြင္းရန္အတြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလယ ္
ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳသည္ကုိလည္းေတြ႔ရသည္။ အနည္းငယ္ေသာ 
လယ္သမားတုိ႔သည္သင္တန္းတြင္မိတ္ဆက္ေပးေသာ SRI က်င့္စဥ္မွေျခာက္မ်ိဳးစလုံး(ပ်ိဳးပင္ငယ္မ်ား၊ မ်ိဳးေစ့ 
တစ္ေစ့ခ်င္း၊ ပုိ၍က်ယ္္စြာေနရာျခားျခင္း၊ တလွည့္စီအစုိဓါတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေရသြင္းျခင္းကုိအေျခာက္ ခံျခင္း၊ 
စက္မႈျဖင့္ေပါင္းသင္ျခင္းႏွင့္သဘာ၀ေျမၾသဇာကုိအသုံးျပဳျခင္း) ကုိအသုံးျပဳၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားေသာဤနည္းမ်ားသည္ SRI စနစ္”စသံတ္မွတ္ခ်က္”မ်ားထက္ပင္ပို၍ေအာင္ျမင္သည္ 
ကုိေတြ႔ရ၍ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၅.၇တန္/ဟက္တာရိတ္သိမ္းႏုိင္သည္။  

လယ္သမားမ်ားျဖင့္ပံုမွန္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈကိုထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္သုေတသီမ်ားႏွင့္တုိးခ်ဲ႕ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားတုိ႔သည္မည္သည့္အရာသည္ျဖစ္ႏိုင္၍မည္သည့္အရာမွာမူျဖစ္ႏိုင္ေျခမ႐ိွသည္ကုိေလ့လာသင္ယ ူ
ႏိုင္သည္။ ထြက္ႏႈန္းအမ်ားဆုံးရ႐ွိေသာလယ္သမားမ်ားသည္ အသက္ပိုႏု၍ပုိနည္းေသာ ဓါတု၊ လွ်ပ္စစ္ 
သုိ႔အဟုတ္အလင္းေရာင္တုိ႔အားတုံ႔ျပန္မႈမ႐ိွေသာ( photo-insensitive ) မ်ိဳးေစ့အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ အသုံးျပဳ 
ေသာသူ၊ ေနရာလပ္ပုိ၍ က်ယ္က်ယ္္ထားေသာသူမ်ားျဖစ္သည္ကုိကၽြန္ပ္တုိ႔္ေတြ႔႐ိွရသည္။ လယ္ေျမ 
အမ်ိဳးအစား၊ ေရရ႐ိွႏိုင္မႈတို႔သည္လယ္သမားမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ေသာခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားကုိ မ်ားစြာလႊမ္းမိုးပါ 
သည္။ 

လယ္သမားအမ်ားစုသည္ SRI နည္းမ်ားကုိသူတုိ႔၏လယ္ယာေျမအျမင့္ပုိင္းတြင္သာအသုံးျပဳၾကသည္။ လယ္ 
သမားမ်ားသည္ပို၍အသက္ငယ္ေသာပ်ိဳးပင္မ်ားကုိ ေရသြင္းျခင္းႏွင့္ေရေျမာင္းမ်ားအားပုိ၍ထိမ္းနိုင္ေသာ 
ေဒသတြင္အသုံးျပဳသည။ အေထာက္အထားမ်ားအရ ေရ-နည္းေဒသတြင္ပ်ိဳးပင္ငယ္မ်ားကုိေျပာင္းေ႐ႊ႔စိုက္ 
ပ်ိဳးျခင္းသည္ ပုိ၍စြန္႔စားရသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ ေရရႏုိင္မႈသည္ လယ္ယာေျမျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ေျပာင္းေ႐ႊ႔စုိက္ 
ပ်ိဳးျခင္းတုိ႔ကုိအဆုံးအျဖတ္ေပးသည္။ မုိးေနာက္က်ေသာအခါ သုိ႔မဟုတ္ ေရမရႏုိင္ေသာအခါ လယ္ေျမမ်ား 
ကုိျပင္ဆင္ရန္ေနာက္က်သည္။တစ္ဘက္တြင္ပ်ိဳးပင္မ်ားသည္ပ်ိဳးခင္းမ်ားထဲတြင ္ဆက္လက္ႀကီးထြားလ်က္ 
႐ွိသည္။ 

ဒုတိယအေနျဖင့္ စက္ျဖင့္ေပါင္းသင္ျခင္းသည္ျပႆနာျဖစ္လာသည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ ပ်ိဳးပင္အနည္း 
ငယ္ႏွင့္ပို၍ က်ယ္္ေသာေနရာလပ္ကုိအသုံးျပဳေသာ္လည္း စက္ျဖင့္ေပါင္းသင္ရန္ယင္းတုိ႔ကုိမ်ဥ္းေျဖာင့္ 
သုိ႔မဟုတ္စတုဂံပံုစံအတုိင္းအကြက္ခ်၍စုိက္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ လက္ျဖင့္သုိ႔မဟုတ္ စက္ျဖင့္ေပါင္းပင္မ်ား 
ကုိ႐ွင္းလင္းရာတြင္ လံုေလာက္၍ကၽြမ္းက်င္ေသာအလုပ္သမားမ်ားလုိအပ္သည္။ စက္ျဖင့္ေပါင္းသင္ျခင္း 
သည္ အထြက္ပိုျမင့္သည္ကုိေတြ႔ရေသာ္လည္း လယ္သမားမ်ားထံမွေဒသလုပ္ေပါင္းသင္ကရိယာမ်ား၏ 
အရည္အေသြးမျပည့္မီမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ေ၀ဖန္မႈမ်ားကုိၾကားရသည္။ ေလးလံေသာစက္ကရိယာမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားအမ်ားစုအတြက္သင့္ေလ်ာ္ျခင္းမ႐ွိပါ။ 



တတိယအေနျဖင့္ လယ္သမားအမ်ားစုသည္ သဘာ၀ေျမၾသဇာကုိသုံးရမည့္အႀကံျပဳခ်က္အတုိင္းေဆာင္ 
႐ြက္ျခင္းမ႐ိွပါ(တခုတည္းသုိ႔မဟုတ္ေျမၾသဇာျဖင့္)။ တစ္ခါတစ္ရံ သဘာ၀ေျမၾသဇာမ်ားစြာ(သုိ႔မဟုတ္ လုံ 
ေလာက္စြာ) မရႏုိင္ပါ၊ အထူးသျဖင့္တိရ ိစ ၦာန္မစင္မ်ားကုိေလာင္စာအျဖစ္သံုးေသာအခါမ်ိဳးျဖစ္သည္။ 
သဘာ၀ေျမၾသဇာကုိအသုံးျပဳျခင္း၏အျခားေသာအဟန္႔အတားမ်ားမွာ လယ္ယာႏွင့္အကြာအေ၀း၊ လယ္ေျမ 
ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားတုိ႔ျဖစ္သည္။ ႏြားလွည္းမ်ားကုိအသုံးျပဳျခင္းနည္းပါးလာ၍ 
လယ္သမားမ်ားအတြက္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွာအကန္႔အသတ္႐ွိလာသည္။ 

ထုိ႔ျပင္လယ္သမားမ်ားသည္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့့္္ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာတန္ဖိုးႀကီးေသာ 
ေကာက္ပသီဲးႏွံမ်ားအတြက္ရနိုင္ေသာေျမေဆြးမ်ားကုိထည့္ရန္ပုိ၍ႏွစ္သက္ၾကသည္။ သိသာထင္ရွားေသာ 
ေတြ႔႐ွိခ်က္တစ္ခုမွာေလ့လာေသာေဒသ႐ိွထြက္ႏႈန္းည့ံေသာလယ္သမားမ်ားသည္ေျမာၾသဇာကုိလုိအပ္ 
သည္ထက္ပုိ၍အသုံးျပဳၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္သင္တန္းတက္ေသာ လယ္သမားမ်ား 
သည္မိမိတုိ႔အသုံးျပဳေသာ ေျမၾသဇာကုိေလ်ာ့ၾကသည္။ 

ေနာက္ဆုံးတြင္ လယ္သမားမ်ားတုိ႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သုေတသနစနစ္မွေထာက္ခံအတည္ျပဳခ်က္မ်ားကုိ 
လုိက္နာမႈမ႐ွိသည္ကုိကၽြန္ပ္တုိ႔ေတြ႔႐ိွရသည္။ မိုရန္တြင္႐ွိသည့္ စပါးစုိက္ခင္း၏ ၂၂ရာခုိင္ႏႈန္းသာလွ်င္ 
ေထာက္ခံအတည္ျပဳထားေသာအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ေကာင္းစြာေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေသာ(ႏွင့္ 
ထုိ႔ေၾကာင့္လြယ္ကူစြာထိခိုက္မႈနည္းေသာ)ေဒသမ်ားတြင္ ေထာက္ခံအတည္ျပဳထားေသာအမ်ိဳးအစားမ်ား 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီးလယ္သမားမ်ားမွလက္ခံက်င့္သုံးမႈျပဳၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္၎တုိ႔သည္တန္ဖိုးပိုမုိျမင့္မား 
ေသာလယ္ကြက္မ်ားတြင္ထင္႐ွာေက်ာ္ာ္ၾကားမႈနည္းသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ေထာက္ခံထားသည့္ အပင္ပုအမ်ိဳးအစား၏ ေကာက္႐ိုးအထြက္နည္းျခင္းသည္ တိရိစၦန္ေမြးျမဴၾက 
ေသာလယ္သမားမ်ားအားစိတ္၀င္စားမႈနည္းေစသည္။ သူတုိ႔သည္တိရိစၦန္အစာအတြက္အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ 
ေကာက္႐ိုးမ်ားရႏုိင္သည့္ပို၍ရွည္ေသာအမ်ိဳးအစားကုိပိုမိုႏွစ္သက္ၾကသည္။ စိုက္ခ်ိန္ၾကာျမင့္၍အထြက္နိမ့္ 
သည့္ ဘာစ္မာတီ(Basmati)အမ်ိဳးအစားကုိေစ်းေကာင္းရေသာေၾကာင့္လယ္သမားမ်ားအခ်ိဳ႕တုိ႔သည္စိုက္ 
ပ်ိဳးၾကသည္။ သို႔ေသာ္အိမ္တြင္းစားသုံးရန္အတြက္စိုက္ပ်ိဳးၾကေသာလယ္သမားျဖစ္ၾကသည့္အေသးစားႏွင့္ 
သာမန္လယ္သမားမ်ားၾကားတြင္ေရပန္းစားျခင္းမရွိပါ။ ေရပန္းစား၍ေက်ာ္ာ္ၾကားဆုံးအမ်ိဳးအစားတုိ႔မွာ 
သုေတသန စနစ္မွအႀကံျပဳထားျခင္းမ႐ွိပါ၊ သုိ႔ေသာ္လယ္သမား-မ-ွလယ္သမားကြန္ယက္ မ်ားအတြင္း 
တြင္ေရြးခ်ယ္ဆုံး ျဖတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

လလလလယ္သမားယ္သမားယ္သမားယ္သမားမ်ားထံမွသင္ယူျခင္းမ်ားထံမွသင္ယူျခင္းမ်ားထံမွသင္ယူျခင္းမ်ားထံမွသင္ယူျခင္း 

SRI ကုိ DADO သင္တန္းခ်ိန္မ်ားအေတာအတြင္းမိတ္ဆက္ေပးျခင္းသည္ လယ္သမားႏွင့္တိုးခ်ဲ႕လုပ္သားႏွစ္ 
မ်ိဳးစလုံးတုိ႔အားစပါးစုိက္ခင္းမ်ားမွသင္ယူျခင္းႏွင့္အခ်င္းခ်င္းတုိ႔ထံမသွင္ယူႏုိင္ရန္အကူအညီျဖစ္ေစသည္။ 

တုိးခ်႕ဲလုပ္သားမ်ားတုိ႔သည္မိမိတုိ႔အႀကံျပဳထားသည့္အတုိင္းလုိက္နာျခင္းမ႐ွိသည္ကုိေတြ႔ခဲ့ရ၍လယ္သမား 
မ်ားႏွင့္အတူနည္းစနစ္မ်ားကုိျပန္လည္သုံးသပ္သည့္အစီအစဥ္မ်ားကုိစတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ယင္းသည္သမ႐ုိးက်
သင္ယူနည္းျဖစ္သည့္ တစ္ဘက္တည္းမွသင္ေပး၍လက္ခံသင္ယူေသာစနစ္ကုိပ်က္သုန္းေစသည္။ 

ပူးေပါင္းစမ္းသပ္မႈမ်ားႏွင့္သင္ယူမႈၿပီးေနာက္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈမ်ားမွာပုံမွန္ျဖစ္လာပါသည္။ အျပန္ 
အလွန္ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္တုိးခ်႕ဲလုပ္သားမ်ား၏ေယဘုယ်ေထာက္ခံအႀကံျပဳထားသည့္အရာမ်ားအား 
ျပန္လည္ပုံေဖၚေစသည္။ လယ္သမားမ်ား၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိအေျချပဳ၍ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ 



စတင္ျပဳလုပ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းအသစ္မ်ားအား စမ္းသပ္မႈႏွင္ ့ ျဖန္႔ေ၀မႈမ်ားတုိ႔ကုိအျခားေသာ 
လယ္သမားမ်ားမွမိုပို၍စိတ္၀င္စားလာသည္။ 

 

 
လယ္သမားမ်ားႏွင့္အတူတကြအလုပ္လုပ္ျခင္း၊ မည္သည့္အရာသည္လုပ္ငန္းအတြက္အက်ိဳး႐ိွသည္ မ႐ိွသည္ကိုကၽြန္ပ္တို႔အားလံုးေတြ႔ရသည္။ ဓါတ္ပုံ-ရာဂ်င္ ဒရာ 

ယူပရီတီ 

SRI သည္ထိေရာက္မႈ႐ိွသည္ကုိေတြ႔႐ိွရသည္။ သုိ႔ေသာ္လယ္သမားအားလုံးႏွင့္အခ်က္အလက္အေနအ 
ထားအားလုံးကုိစိတ္၀င္စားသည္ဟုမဆုိႏိုင္ပါ။ လယ္သမားမ်ားသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးတြင-္သက္႐ိွ အခ်င္းခ်င္း 



ဆက္သြယ္တည္႐ွိပံုစနစ္ႏွင့္လူမႈ-စီးပြားဆက္ဆံမႈအေျခအေနမ်ားအရ၊ သူတုိ႔ႏငွ့္သူတုိ႔၏လယ္ယာမ်ား အ 
တြက္အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာက်င့္စဥ္အခ်ိဳ႕ကုိေ႐ြးခ်ယ္၍ျပန္လည္ပံုေဖၚၾကသည္။ 

တုိးခ်႕ဲေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္ဤအရာသည္ကၽြန္ပ္တုိ႔အားအလတ္တန္းစားႏွင့္အေသးစားလယ္သမား 
မ်ားတုိ႔ကိ ု မိမိတို႔၏နည္းပညာျဖန္႔ေ၀မႈ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ျပန္လည္ စဥ္းစားရန္ႏွင္သ့ူတုိ႔အားသတ္ 
မွတ္ထားေသာေ႐ြးခ်ယ္မႈတစ္စံုကုိစတင္ေပးရန္သင္ျပခဲ့ပါသည္။ ဤေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားသည္ လယ္သမားမ်ား 
အားမိမိတုိ႔၏အေျခအေနတစ္ခုစီအေပၚမူတည္ကာေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္အထိမ်ားျပား၍လက္ခံႏိုင္သည့္အရာ 
မ်ားျဖစ္ရန္ရည္႐ြယ္ပါသည္။ 

အစုိးရႏွင့္အျခားေသာပ႔ံပိုး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတုိ႔သည္SRI နည္းပညာမ်ားမွလယ္သမားမ်ားအက်ိဳးသက္ ေရာက္ 
မႈမ်ားကုိတုိးတက္ေစလုိပါက လယ္သမားမ်ား၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိလႊမ္းမိုးသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ သူတုိ႔ 
သည္ကုိင္တြယ္ရန္လုိအပ္သည္။ ေရျဖန္႔ေ၀သည့္စနစ္မ်ားတုိးျမွင့္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ယင္းတုိ႔အေပၚယုံၾကည္ 
အားထားႏုိင္မႈတုိ႔သည္ေျမနိမ့္ပိုင္း၊ ႐ႊ႔ံထူထပ္ေသာသုိ႔မဟုတ္ေရသြင္းစိုက္ေသာေဒသမ်ား႐ိွလယ္သမားမ်ား 
အတြက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ႐ွိႏုိင္သည္။ 

အျခားေသာေ႐ြးခ်ယ္မႈတစ္ခုမွာ ပုိ၍သင့္ေလ်ာ္ေသာေပါင္းပင္႐ွင္းေသာစက္မ်ားရႏုိင္ရန္ကူညီျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္မႈကုိၾကည့္ရႈျခင္ႏွင့္ေျမေဆြးအသုံျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သင္ၾကားေပးသည့္ 
သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ၾသဇာဓါတ္ၾကြယ္၀မႈကုိစီမံခန္႔ခြဲသည့္နည္းစနစ္မ်ားအားတုိးတက္ေစႏိုင္သည္။ 
သင္တန္းတြင္အသုံးျပဳသည့္အစီအစဥ္မ်ားတုိ႔သည္ေဒသ၏လုိအပ္မႈအရျပင္ဆင္ထားေသာအရာမ်ားျဖစ္ရန္
အစဥ္သျဖင့္သတိျပဳရမည္။ ထို႔ျပငဆ္န္စပါးထုတ္လုပ္မႈသည္ စီးပြားေရးအရအျခားေသာ၀င္ေငြအရင္းအျမစ္ 
မ်ားႏွင့္ယွဥ္၍ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေလာက္သည့္ဆြဲေဆာင္မႈ႐ွိရမည္။ 

လယ္သမားမ်ား၏အသိပညာႏွင့္လူေနမႈရည္မွန္းခ်က္မ်ားတုိ႔သည္ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ 
အေကာင္းဆုံးေသာအဆုံးအျဖတ္ျဖစ္မ်ားသည္။ ဤေလ့လာမႈမွလယ္သမားမ်ားသည္အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ 
ေ႐ြးခ်ယ္ရန္အေကာင္းဆုံးေသာေ႐ြးေကာက္သူမ်ားျဖစ္သည္ကုိေတြ႔႐ွိခဲ့ရသည္။အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိပူးေပါင္း 
ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားသည္ အမွန္တကယ္အက်ိဳး႐ိွသည့္စပါးအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိမိတ္ 
ဆက္ေပးသည့္အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းတြင္မ်ိဳးစိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားျခင္းႏွင့္စိုက္ 
ပ်ိဳးသည့္နည္းမ်ားသည္မ႐ွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာက႑တစ္ခုျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္အမ်ားစုမွာမိုးေရျဖင့္စပါး 
စိုက္ပ်ိဳးသည့္ နီိေပါက့ဲသုိ႔ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စပါးစုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္၏စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္-သက္႐ွိအခ်င္းခ်င္း 
ဆက္သြယ္တည္႐ွိပံုႏွင့္လူမႈ-စီပြားဆက္ဆံမႈအေျခအေနမ်ားတုိ႔၏ကြဲျပားျခားနားမႈကုိနားလည္၍အေလး 
ထားရန္အေရးႀကီးပါသည္။ 

စာေရးသူအေၾကာင္း - ရာဂ်င္ဒရာ ယူပရီတီသည္ နီိေပါႏိုင္ငံစိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနတြင္ အႀကီးတန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးအရာ႐ိွ 
အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူျဖစ္၍ယခုအခါတြင ္ Wageningen တကၠသိုလ္တြင္ပါရဂူဘြဲ႔ယရူန္စာရင္း၀င္သူတစ္ဦးျဖစ ္
သည္။ 

Wageningen တကၠသိုလ္မွ ေမာကၡ ေဒါက္တာ သြန္ ကူဖါ (Prof. Dr. Thom Kuyper)ႏွင့္ ေဒါက္တာ ဟာ႐ို မတ(္Dr. 

Harro Maat)တို႔အား သူတို႔၏ေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈ၊ အေၾကံေပးမႈႏွင့္အေထာက္အပ႔ံေပးမႈတို႔အတြက္ အထူးေက်းဇူး 
တင္ပါသည္။ 

 


