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အပပူ ိုငး္ေဒသ အေသးစားလယယ္ာမ ားတြင ္ 
တ ရစၦာနေ္ပါငး္စညး္ျခငး္ႏွင့္အစာေကၽြးသည့္နညး္စနစမ္ ား 

 
ရည္ရွည္တညတ္တ့ရန္ႏွင့္အက   းအျမတတ္ ိုးတက္ရနအ္တြက ္ခ ဥ္းကပ္မႈမ ားႏွင့္ 

နည္းလမ္းမ ား 
 
 
 
 

ခ သ ္အ ို မ ကယစ္င ္မေွရးသားတငျ္ပသည ္
 

 

 

 
 
 
 

အးီစအီ ပခ္ ္အ ို အာရ ွအက   းသကေ္ရာကမ္ႈစငတ္ာ ၂၀၁၉ 
 
 



   

အပပူ ိုငး္ေဒသအေသးစားလယယ္ာမ ားတြငတ္ ရစၦာနေ္ပါငး္စညး္ ျခငး္ႏွင့္ 
အစာေကၽြးသည့္ နညး္စနစမ္ ား - ရည္ရွည္တည္တတ့ရန္ႏွင့္အက   းအျမတ္တ ိုး 
တက္ရန္အတြက္ ခ ဥ္းကပ္မႈမ ားႏွင့္နည္းလမ္းမ ား  

© ၂၀၁၉ ခ သ ္အ ို မ ကယစ္င ္မေွရးသားတငျ္ပသည။္ 

လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္အားလိုတးထ န္းသ မ္းထားသည္။  

 

အီးစီအ ပ္ခ ္အ ို အာရွ အက   းသက္ေရာက္မႈစင္တာ၊ ခ င္းမ ိုင္ၿမ   ႔၊ ထ ိုင္းႏ ိုင္ငတ မ ွပိုတႏွ ပ္ထိုတ္ေ၀ 
သည္။ 

 

တည္းျဖတ္သူမ ား -  

ေအဘရမ္ ေဂ  ဘစ္စလာ၊ Ph.D.၊ အီးစီအ ပ္ခ ္အ ို အာရ ွအက   းသက္ေရာက္မႈ စင္တာ 

ရီးဘက္ကာ ဂါရ ိုဖာႏ ို - အီးစီအ ပ္ခ ္အ ို အာရွ အက   းသက္ေရာက္မႈစင္တာ 

ပက္ထရစ္ ထေရးလ္ - အီးစီအ ပ္ခ ္အ ို အာရွ အက   းသက္ေရာက္မႈစင္တာ 

ဒန္နီရယ္လား ရီေလး - အီးစီအ ပ္ခ ္အ ို အာရွ အက   းသက္ေရာက္မႈစင္တာ 

အီဒူအာဒ ို ဆာဘီအ ို၊ Ph.D.၊ အီးစီအ ပ္ခ ္အ ို အာရွ အက   းသက္ေရာက္မႈစင္တာ 

 

ဤစာအိုပက္ ို၀ယယ္ရူန ္သ ို႔မဟိုတ ္အခ ကအ္လကမ္ ားပ ိုမ ိုရရွ ရန ္ 

အီးစီအ ပ္ခ ္အ ို အာရွ အက   းသက္ေရာက္မႈစင္တာ၊ ၂၇၀/၅၊ ထြန္း ေဟာ္တယ္လန္း၊ စ၀ ိုင ္၆ 
ခ င္းမ ိုင ္၅၀၀၀၀၊ ထ ိုင္းႏ ိုင္ငတ 

အီးေမးလ္ -  echoasia@echonet.org -သ ို႔ဆကသ္ြယပ္ါ။ 

ထပ္ေဆာင္းရင္းျမစ္မ ားသ ို႔မဟိုတ္မ   းေစ့မ ား၊ အျခားေသာစ ိုက္ပ   းေရးကြန္ယက္ႏွင့္လူထိုဖြတ႔ 
ၿဖ  းမႈ အတတ္ပညာရွင္မ ား အပါအ၀င ္- တ ို႔အတြက္ေက းဇူးျပ ၍ကၽြန္ပ္တ ို႔၏၀က္ဘ္ဆ ိုဒ္ျဖစ္   

mailto:echoasia@echonet.org


   

ေသာwww.ECHOcommunity.org.သ ို႔၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။ အီးစီအ ပ္ခ ္အ ိုအာရွ ၏ 
အေထြေထြေသာ အခ က္အလက္မ ားက ို www.echonet.org တြငေ္တြ႔ႏ ိုငပ္ါသည။္ 
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အမ ွာစကွာား 
 

ကၽြန္ပ္သည္ဖိလိပိိုင္ႏိိုင္ငံပူအဲတိိုပရင္စီစွာ တြင္ရ ိသည့္္ မိကယ္စင္၏ အွာလိိုဟွာေဟွာက္စ္ 
မဘိမဲ့္ေဂဟွာႏ င့္္ရည္ရ ည္တညတ္ံ့္ေသွာလယ္ယွာသိို႔ပထမဦားဆိုံားအႀကိမ္အျဖစ္၂၀၁၃ခိုႏ စ္
တြင္သြွာားေရွာက္ခဲ့္ပါသည္။ထိိုအခ ိန္သည္အီားစီအိပ္ခ ္အိိုအွာရ မ ရည္ရ ည္တည္တံ့္ေသွာစိိုက္
ပ ိ ားေရားဆိိုင္ရွာအလိုပ္ရိုံ ေဆြားေႏြားပြကဲိိုပူားတြစဲီစဥ္ေဆွာင္ရြက္သည့္္အခ ိန္ျဖစ္၍ အေသားစွာား 
လယ္ယွာ/ေတွာင္ယွာ ရင္ားျမစစ္င္တွာမ  လိုပ္ေဆွာင္လ က္ရ သိည့္္လိုပ္ငန္ား ထိေရွာက္မႈကိို 
လည္ား သိုေတသနျပ လိုပ္ေနေသွာအခ ိန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထ ိုေနရာတြင္ရွ ေနစဥ္ကၽြနပ္္သည္ရည္ရြယ္ခ က္ႏွင့္ျပည့္စိုတစြာေဆာင္ရြက္ေနသည့္စီစဥမ္ႈ၊အ
ေကာင္းဆိုတးေသာေအာ္ဂဲနစ္က င့္စဥ္မ ား၊အဟာရလည္ပတ္မႈ၊ေရျပန္လည္ရရွ မႈႏွင့္ဆန္းသစ္
ေသာ ဆ ိုလာစြမ္းအင္အသိုတးျပ မႈမ ား အေပၚအလြနပ္င္သေဘာက ခဲ့ပါသည္။သူတ ို႔၏ စနစ္ရႈ 
ေထာင့္အားလိုတး တြင္တ ရစၦာန္မ ားက ို ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္တ ရစၦာန္မ ားအား အမ   းမ   းေသာ 
လိုပ္ ငန္းမ ားတြင္အသိုတးျပ ႏ ိုင္ပိုတ၊ ႏွင့္သူတ ို႔၏စနစ္တြင္ၿပီးျပည့္စိုတေသာအက   းသက္ေရာက္မႈ 
အျဖစ္ေတြ႔ရွ ရျခင္းႏွင့္ ေခတ္သစ္စက္မႈစ ိုက္ပ   းေရးမွ ပရ ိုတင္းသ ိုေလွာင္ေသာဂ ိုေထာင္အ 
ျဖစ္သာ ရႈျမင္ျခင္းမ   း မဟိုတ္ေသာေၾကာင့္လဲကၽြန္ပ္အလြန္ပင္သေဘာက ပါသည္။ အာ 
လ ိုဟာ ေဟာက္စ္ပ ိုင္ဆ ိုင္မႈႏွင့္ဤမွ ေသးငယ္ေသာေနရာတြင္ျပင္ ပမွထည့္၀င္မႈအနည္း 
ငယ္ျဖင့္အထင္ႀကီးေစေလာက္ေသာအစာပမာဏက ိုထိုတ္ႏ ိုင္ျခင္းသည္လႈတ႔ေဆာ္အားေပးမႈ
တစ္ခိုျဖစ ္ပါသည္။ 

ဤစာအိုပ္ငယ္သည္အသးစားလယ္သမားမ ားအားျပင္ပမွထည့္၀င္မႈမ ားေလ ာ့နည္းေစရန္
သူတို ႔၏စနစ္မ ားအထဲသ ို႔တ ရစၦာန္မ ားက ိုျပန္လည္ပူးေပါင္းရန္ႏွင့္၊အဟာရႏွင့္စြမ္းအင္က ိုအ
ေျမာ္အျမင္ရွ စြာအသိုတးျပ ရန္၊ ရည္ရွည္တည္တတ့ျခင္းႏွင့္ အက   းအျမတ္ရရွ ျခင္းမ ား တ ိုးတက္ 
လာရန္တြက္ အေထာက္အကူလ ိုအပ္သျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာစာအိုပ္ျဖစ္သည္။ ဤစာအိုပ္ 
ငယ္သည္ ခ သ္ယခင္ကအီးစီအ ပ္ခ ္အ ို အာရွမွတ္တမ္းမ ားအတြက္ ေရးသားထားခဲ့သည့္ 
ေဆာင္းပါးငါးခိုျဖစ္သည့္ ေအအန္#၂၀ငါးမ ား၏အစာ၊ ေအအန္# ၂၅အသားစား ၀က္ထီး 
မ ားအတြက္အစာ၊ ေအအန#္၂၈ေမြးျမဴေရးၾကက္မ ားအတြက္အစာ၊ ေအအန#္ ၃၁ စၿမတ ႔ 
ျပန္တ ရစၦာန္အတြက္အစာမ ားႏွင့္ ေအအန#္၃၅ တ ရစၦာန္မ ား ေပါင္းစည္းေမြးျမဴျခင္း 
က ိုအေျခခတ၍ ေရးသားထားပါသည္။ 



   

တ ရစၦာန္မ ားက ိုေပါင္းစည္းေမြးျမဴျခင္းႏွင့္လယ္ယာ/ေတာင္ယာမ ားတြင္တ ရစၦာန္အစာ 
ထိုတ္လိုပ္မႈဆန္းသစ္ျခင္းေၾကာင့္လယ္သမားမ ားသည္မ မ တ ို႔၏လယ္ယာအတြက္ျပင္ပ 
အားက ိုးမႈ(အမ ားအားျဖင့္ကိုန္က စရ တ္မ ားျခင္း)ေလ ာ့နည္းလာ၍ရည္ရည္တည္တတ့မႈႏွင့္အ
က   းခတစားရျခင္းမ ားတ ိုးတက္လာမႈအတြက္ဤလိုပ္ငန္းမွႏႈ းေဆာ္အားေပးမႈျပ ႏ ိုင္မည္ဟို 
ေမွ ာ္ လင့္ပါသည္။ 

 
ေအဘရမ္ ေဂ  ဘစ္စလာ၊ Ph.D.၊  

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး-အီးစီအ ပ္ခ ္အ ို အာရွ အက   းသက္ေရာက္မႈ စင္တာ 

ခ င္ားမိိုင္၊ ၂၀၁၈ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



   

စာေရးသ၏ူက ိုယေ္ရးအက ဥး္ခ  ပ ္
 
ခ သ္မ ကယ္စင္သည္ ဖ လစ္ပ ိုငႏ္ ိုင္ငတ၊ပလာ၀န္၊ အဲရ တ ိုပရငစ္စီာတြင္ရွ ေသာ အာလ ိုဟာ 
ေဟာက္စ္မ ဘမဲ့ေဂဟာႏွင့္လယ္ယာရည္ရွည္တည္တတ့မႈ၏အလိုပ္အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရး
မွဴးျဖစ္သည္။ ခ သ္ႏွင့္သူ၏ ဇနီးနန္စီတ ို႔သည္အာလ ိုဟာေဟာက္မ ဘမဲ့ေဂဟာတြင္ရည္ရွည ္
တည္တတ့ေသာလယ္ယာစနစ္က ို ၁၅ႏွစ္ခန္႔က င့္သိုတးခဲ့၍ မ ဘမဲ့ေက ာင္းႏွင့္ပတ္၀န္းက င္ တြင္ 
ရွ  သည့္၀ယ္ယူသူမ ားမွ စားသိုတးသည့္ အဟာရျပည့္၀ေသာ သ ပ္သည္းမႈရွ သည့္လယ္ယာ 
ထြက္အစာမ ားက ိုထိုတ္လိုပ္သည္။  

ခ သ္သည္အီးစီအ ပ္ခ ္အ ိုအာရွမတွ္တမ္းမ ားအတြက္ေရးသားသည္သာမကအပူပ ိုင္းေဒသ
တြင္စ ိုက္ပ   းေရးဆ ိုင္ရာရညရ္ွညတ္ည္တတ့ေရး၊အာလ ိုဟာရည္ရွည္တည္တတ့ေရးလယ္ယာ 
တြင္သိုတးျပ ေသာနည္းစနစ္မ ားႏွင့္လိုပ္ငန္းမ ားစြာတ ို႔က ိုမွ ေ၀ထားသည့္စာအိုပ္က ိုေရးသား
သူလည္းျဖစ္ပါသည္။ထ ိုစာအိုပႏ္ွစ္အိုပ္စလိုတးသည္လယ္ယာသ ို႔မဟိုတ္ဥယ ာဥ္တစ္ခိုတြင္ 
ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားက ိုေဖၚျပ၍အပပူ ိုင္းစ ိုက္ပ   းေရးလိုပ္ငန္းမ ားအတြက္အေရး 
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lulu.com/mik တြင္ရရွ ႏ ိုင္ပါသည္။ 

 

အာလ ိုဟာ ေဟာကစ္ ္
၀နထ္မး္မ ား၊ ကေလးသ ူ
ငယမ္ ားႏွင့္ တ ရစၦာနမ္ ား 
ဧၿပလီ၊ ၂၀၁၉ 

 



   

 

မာတ ကာ 

အမာွစကား...................................................................................................၄ 

စာေရးသကူ ိုယေ္ရးအက ဥး္..............................................................................၆ 

မာတ ကာ......................................................................................................၇ 

က န္းဂဏန္းမ ားစာရငး္.....................................................................................၈ 

ဇယားမ ားစာရငး္...........................................................................................၁၄ 

အခနး္ ၁။ အပပူ ိုငး္ေဒသ အေသးစားလယ္ယာတြင ္ၿခတေမြးတ ရစၦာနေ္ပါငး္စညး္ေမြးျမဴျခငး္.. 

..................................................................................................................၁၈ 

အခနး္ ၂။ ငါးေမြးျမဴေရးက ို အေသးစားလယ္ယာလိုပင္နး္တြငေ္ပါငး္စညး္လိုပေ္ဆာငျ္ခငး္     

ႏွင့္ ငါးမ ားအတြကအ္စာထိုတလ္ိုပဖ္နတ္းီျခငး္....................................................၄၄ 

အခနး္ ၃။ အသားစား၀ကထ္ီးေမြးျမဴေရးက ို အေသးစားလယယ္ာလိုပင္နး္တြငပ္းူေပါငး္လိုပ္ 

ေဆာငျ္ခငး္ႏွင့္ အသားစား၀ကထ္ီးမ ားအတြကအ္ စာဖနတ္းီထိုတ္လိုပျ္ခငး္.............၆၆ 

အခနး္ ၄။ ၾကကေ္မြးျမဴေရးက ို အေသးစားလယယ္ာလိုပင္နး္ထဲသ ို႔ေပါငး္စညး္ျခငး္ႏွင့္ 

ၾကကစ္ာက ိုဖနတ္ီးထိုတလ္ိုပျ္ခငး္......................................................................၉၀ 

 အခနး္  ၅။ စားၿမ တ ႔ျပနတ္ ရစၦာနမ္ ားက ို အေသးစားလယယ္ာလိုပင္နး္ထသဲ ို႔ေပါငး္စညး္ျခငး္ 

ႏွင့္ စားၿမ တ ႔ျပနတ္ ရစၦာနမ္ ားအတြကအ္စာဖနတ္းီထိုတ္ိုလိုပျ္ခငး္၊...........................၁၁၂  

မွျီငမး္ခ ကမ္ ား.............................................................................................၁၄၀ 



   

 

ရိုပပ္ိုတမ ားႏွင့္က နး္ဂဏနး္စာရငး္ 

၁-၁ ပဲပင္မ ားက ို ဆ တ္မ ား၊ႏြားမ ားႏွင့္ အသားစား ၀က္ထီးမ ား အတြက္ေန႔စဥ္ျဖတ္၍ 

သယ္ယူျခင္း သည္အစာအတြက္ကိုန္က စရ တ္မ ားက ိုေလ ာ့ပါးေစမည္.............၂၁ 

၁-၂ ဆ တ္မ ားက ို ေဇာင္းတြင္ ရလီရ စီဒီယာ ႏွင့္  လီယူကာအီနယာ ေကၽြးေနပိုတ.........၂၂ 

၁-၃ ဤေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးစနစ္တြင္ငါးႏွင့္အပင္မ ားသည္သီးျခားေမြးျမဴၾကသည္ 

သ ို႔ေသာ္ပ တ္ထားသည့္ေရပတ္လမ္းေၾကာင္းစနစ္ႏွင့္ခ  တ္ဆက္ထားသည္။အက   းျပ မ ိုက္ 

ခရ ိုေအာ္ဂဲနစ္စငမ္ ား၏အကူအညီႏွင့္သင့္ေလ ာ္မႈရွ သည့္ဒီဇ ိုင္းျဖင့္ငါးမ ားသည္အပင္မ ား 

က ိုေျမၾသဇာေပး၍အပင္မ ားသည္ငါးမ ားအတြက္ေရစစ္ေပးသည္...........................၂၇ 

၁-၄ တီေကာင္မ ားျဖင့္ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းအမ ားဆိုတးထိုတ္လိုပ္ျခင္း-ေဆြးေျမ့သြား သည့္ 

ေျမၾသဇာမ ား ၁ း၂ ေျခာက္သြားပါကအပတ္စဥ္သ မ္းယူျခင္းသည္အေကာင္းဆိုတးျဖစ္သည္။ 

ထ ို႔ေနာက္ႏွစ္ပတ္ထားသည့္ အီးအမ္ေျမေဆြးမ ားက ို တီေကာင္မ ားျဖင့္ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္း 

မ ားျပ လိုပ္ထားသည့္အခင္းတြငေ္ပါင္းထည့္သည္……………………………….....၂၇ 

၁-၅ ထ ိုင္းႏ ိုင္ငတတြင ္ႏ ို႔စားႏြားေမြးျမဴေရးသမ၀ါယမအဖြဲ႔၀င္မ ားသည္ အရင္းအျမစ္မ ားက ို 

မွ ေ၀ၾက၍နာပီယာျမက္ႏွင့္ပဲေတာင့္ရွည္မ ားက ိုစ ိုက္ပ   းၾကသည္၊ ေဆာင္းစာအျဖစ္သ ို 

ေလွာင္ထားသည္ ့ျမက္က ိုလည္းအခ င္းခ င္းေရာင္းၾကသည္။ႏြားေခ းက ိုေျမၾသဇာအျဖစ ္

အသိုတးျပ သည္.................................................................................................၂၉ 

 ၁-၆ ဖ လစ္ပ ိုင္ႏ ိုင္ငတအာလ ိုဟာေဟာက္စ္တြင္ရွ ေသာဟီဖာ-ထ ိုင္းႏ ိုင္ငတဘ ိုင္အ ိုဂက္စ္ယ ူ  

နစ္သည္ ေပါေလာေပၚ စည္ပိုတစတျဖစ္သည္..............................................................၃၀ 



   

 ၁-၇ က၊ အပူပ ိုင္းေဒသႏြားေခ းေျမၾသဇာ၊ ေကာက္ပဲသီးႏွတအကၽြင္းအက န္မ ားႏွင့္ေပါင္း  

ပင္မ ားက ိုအပူေပး၍ေဆြးေျမ ႔ေအာင္ျပ လိုပ္သည့္အခါအပခူ  န္မ ားသည္ေဆြးေျမ ႔ေစ  

သည့္ လည္ပတ္မႈအစပ ိုင္းတြင္ ၂၅-၃၀ º C မွ >၆၉ º C ရွ ရမည္။ သ ို႔မွသာ ပက္သ ို 

ဂင္မ ားႏွင့္ေရာဂါမ ားက ိုလိုတၿခ တစြာႏွ မ္နင္းႏ ိုင္မည္.....................................................၃၁ 

 ၁-၇ ခ၊လက္ရွ လိုပ္ေနေသာေျမေဆြးအပိုတအတြင္းဘက္၏အပူခ  န္က ိုတ ိုင္းတာေနျခင္း.၃၁ 

 ၁-၈ ျဖတ္ရ တ္၍ သယ္ယူလာေသာတိုတ္ေခ ာင္းမ ားႏွင့္ အက ိုင္းအခက္မ ားက ို ဆ တ္မ ား 

အရြက္မ ားအားစားၿပီးသည့္ေနာက္တြင္အေျခာက္လွန္းသည္။ေျခာက္ေသြ႔သည္ႏွင့္တၿပ  င ္

နက္၎တ ို႔က ိုကၽြမ္းက င္စြာဘ ိုင္အ ိုျခာအျဖစ္သ ို႔အပိုတ၏ထ ပ္ပ ိုင္းက ိုမီးညွ ျခင္းအားျဖင့္ျပ လိုပ္

သည္............................................................................................................၃၂ 

 ၁-၉ ပူေသာရာသီတြင္ေရျပ န္းတီးမႈေလ ာ့နည္းေစရန္ ေရေလာင္းရန္ႏွင့္ ေျမတြင္းအေပၚ 

တြင္ရွ သည့္အပူခြအဲ မ ္အားျပင္းမီးဖ ိုိုအား “ျပန္လည္ရွင္သန္ေစရန္”ေရအဆင္သင့္ရွ  ေနပါ 

သည္.............................................................................................................၃၃ 

 ၁-၁၀ တပတ္တႀက မ္စိုေဆာင္းေသာတိုတ္မ ားက ိုညီမွ စြာေျခာက္ေသြ႔ေစပါ။ သူတ ို႔အစ ိုပါ 

၀င္မႈ ၂၀-၃၀%ရွ သည့္အခါ တီအယ္လ္ယူဒီ အပူခြသဲည္။ အစ ိုပါ၀င္မႈ၂၀-၃၀%ရွ သည့္အ 

ခါတိုတ္မ ားသည္ဆတ္၍ၾကြတ္မည္။သူတ ို႔က ိုေကြးသည့္အခါအက္၍အစ မ္းေရာင္အလႊာ  

မ ားမရွ ေတာ့ပါ။အပူခြသဲည့္အခါတြင္တိုတ္ေခ ာင္း၏အခြတပြန္း၍ပြေနသည္က ိုအဆိုတးပ ိုင္းတြင္

ေတြ႔႔ရပါကေရပါ၀ငမ္ႈမ ားေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၂၀-၃၀%တြင္ စ ိုထ ိုင္းဆ၌ဆီပါ၀င္၍ 



   

ေရမဟိုတ္ပါ၊ သစ္မွ လစ္နင္၊ စယ္လူေလာ့စ္ ႏွင့္ စီမ စယ္လူေလာ့စ္တ ို႔က ို ျခာ အျဖစ္ 

ေျပာင္းရန္အေထာက္ကူျဖစ္ေစသည္။ ျပာအျဖစ္သ ို႔ေျပင္းလဲျခငး္မျဖစ္ေစပါ.................၃၄ 

၁-၁၁ ေဂဟေဗဒ-ႏ ိုင္ငတျခားသားဧည့္သည္မ ားသည္ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ေဆးေၾကာရန္မလ ို၊ အနတ႔ 

မရွ သည့္ ၀က္ထီးေလွာင္အ မ္မ ားက ိုၾကည့္၍အျမဲအတ့ၾသၾကသည္။လူအမ ားတ ို႔သည္၀က္ထီး 

ေမြးျမဴေရးအားေပ ာ္စရာေကာငး္၍ပတ္၀န္းက င္ဆ ိုင္ရာက န္းမာသည့္အေလ့အထျဖစ္သည္

က ိုမသ ၾကပါ.....................................................................................................၃၆ 

၁-၁၂ ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ ဘဲ ေရကန္စနစ္မွကန္ေရက ိုအျခားေသာေမြးျမဴေရးတ ရစၦာန္အတြက္အ 
စာမ ားက ိုစ ိုက္ရန္အသိုတးျပ သည.္.........................................................................၃၇ 

၁-၁၃ သေဘၤာပင္အခင္းတြင္ၾကက္မ ားကိုတ္ျခစ္၍ျမက္မ ားစားေနစဥ္အရ ပေ္အာက္တြင ္

ခ ိုနားစဥ.္.........................................................................................................၃၈ 

၁-၁၄ ျပ တ္က ေနသည့္အမွည့္လြန္သည့္အသီးမ ားမွအေကာင္မ ားက ိုၾကက္မ ား စားေန၍ 

ယင္ေကာင္ျပႆနာေလ ာ့ပါး ေစသည္................................................................၃၈ 

၂-၁ ငါးမ ားက ိုက ယ္ျပန္႔စြာမွအရွ န္အဟိုန္ႀကီးစြာအစာေကၽြးေသာစနစ္မ ား.................၄၅ 

၂-၂ အာလ ိုဟာေဟာက္စ္တြင ္တီီလားပီးယားက ိုစာေရးသူမွက ိုင္တြယ္ျပသေနစဥ.္......၄၅ 

၂-၃ အျဖဴႏွင့္အမဲေလးပိုတတစ္ပိုတႏွင့္အနယ္ထ ိုင္မႈအတြက္အေကာင္းဆိုတးေသာ အနက္က ို 

ေဖၚျပသည့္(ေရမ က္ႏွာျပင္မွမျမင္ႏ ိုင္ေသာေရအတြင္း အနယ္ထ ိုင္မႈက ို ေဖၚျပေသာကရ  

ယာ) စက္ခ (Secchi)ပိုတ………………………………………………………….…...၄၈ 



   

၂-၄ လက္ေတြ႔ -မွတ္တမ္းတြင္အျဖဴႏွင့္အမဲေလးပိုတတစ္ပိုတက ိုျမငႏ္ ိုင္သည့္စြမ္းရည္ရွ သည့္ 

စက္ခ ျပား(Secchi) ျပား။ သဘာ၀ေျမၾသဇာ(ကီလ ိုတြင္)က ိုအယ္လ္ေဂ းမ ား တြင္အေရအ 

တြက္မ ားေစသည့္ တိုတ႔ျပန္မႈက ိုေဖၚျပေသာဇယား...................................................၄၇ 

၂-၅ မ မ ၏က ိုယ္ပ ိုင္အဆင့္ျမင့္ေရေပၚတြင္ေပၚေသာအစာမ ားက ိုျပ လိုပ္ရာတြင္ခက္ခမဲႈမရွ  

ပါ.................................................................................................................၅၄ 

၂-၆၊ က ႏွင့္ ခ။ ငါးစာက ိုပိုတသြင္းရန္အသိုတးျပ ေသာအသားႀက တ္ကရ ယာ။ ဂ၊ လယ္ယာ 

ထြက္ငါးစာမ ားက ိုပိုတသြင္းျခင္း၊ဃ၊ေပါင္မိုန္႔ပိုတးမ ားႏွင့္သတဇကာမ ားျဖင့္အေျခာက္လွမ္းရနစ္င္ 

မ ားတြင္လိုတးၿပီးသားအစာမ ားက ိုထားျခင္း။င ႏွင့္ စ၊အာလ ိုဟာ ေဟာက္စ္တြင္ငါးစာမ ားက ို 

လိုတးရန္ဆ ိုလာအေျခာက္ခတစက္...........................................................................၅၆ 

၂-၇ အာလ ိုဟာေဟာက္စ္၌ေရတြင္ရွင္သန္ေသာအခင္းမ ား၏တစ္ဘက္တြင္ရွ ေသာ 

တီလားပီးယား................................................................................................၆၁ 

 ၃-၁ အသားစား၀က္ထီမ ားက ိုအစာေကၽြးေသာနည္းမ ား…………………………...၆၇ 

 ၃-၂ စူဆာဟ ို အယ္ႏ ိုဘာဘတ္စ္ ကဲ့သ ို႔လတထားေသာ၀က္ထီးရ ိုင္း (ဖ လ ပ ိုင္ႏ ိုင္ငတ ပါလ 

၀မ္တြင္ေမြးေသာ၀က္) သည္အ မ္ေမြးတ ရစၦာန္အျဖစ္ေမြးပါကေအာင္ျမငရ္န္ခက္ခဲသည္ 

....................................................................................................................၇၀ 

၃-၃ အီးအမ္ျဖင့္ျပ ျပင္ထားသည့္ လႊစာအခင္းတြင္ ၀က္မ ားေပ ာ္ရႊင္ေနစဥ္................၇၀ 

 ၃-၄ အဆင့္ ျမင့္ လယ္ယာထြက္အစာမ ားႏွင့္ေမြးျမူေရးတ ရစၦာန္မ ားအတြက္ ထိုတးက ို 

ေၾကညက္စြာႀက တ္၍ထည့္ထားသည့္အစာက ိုစားၿပီးေနာက္ ၀က္မ ားေပါက္ၿပီးပိုတ.........၇၀ 



   

 ၃-၅ အမ ိုဖ ိုပါလပ္စ ္ပါ၀ါလာနာစစ္ -ဖ လ ပ ိုင္ႏ ိုင္ငတပါလာ၀န္ရွ ဆင္ေျခေထာက္ေျမာက္ဥပိုတ 

......................................................................................................................၇၂ 

 ၃-၆  ျဖတ္၍သယ္ယူျခင္း-ဗီတီဗာျမက္ႏိုမ ားက ိုအဆင္သင့္စားေနျခင္း......................၇၃ 

 ၃-၇ ဆန္စက္ပရ ိုင္မာ (မ ခယ္စင္၊ ၂၀၀၅).............................................................၇၆ 

 ၃-၈ အာလ ိုဟာေဟာက္စ္တြင္အယ္ဇ ိုလာႏွင့္ဆာဗီးနီးယားထိုတ္လိုပ္မႈ.....................၇၈ 

 ၃-၉ ဖ လစ္ပ ိုင ္လယ္သမားမ ား ပ ိုးသတ္ထားသည့္အီးအမ္အစာမ ားက ိုေလလိုတေသာအ 

စာထည့္သည့္ပိုတးမ ားထည့္သ ို႔ထည့္ေနစဥ္။ ၎တ ို႔သည္ေနာက္ႏွစ္ပတ္ခန္႔အခ ဥ္ေဖါက္ပါက 

အဆင္သင့္ျဖစ္ပါမည.္.......................................................................................၈၃ 

 ၄-၁ ေပ ာ္ရႊင္ေနေသာ အာလ ိုဟာေဟာက္စ္ ၾကက္မ ား..........................................၉၀ 

 ၄-၂ အာလို ဟာၾကက္လွည္းသည္လူတဦးတည္းေရႊ႔ႏ ိုင္ေလာက္ေအာင္ေပါ့ပါးသည္....၉၄ 

၄-၃ အာလ ိုဟာၾကက္လွည္းသည္ကၽြန္ပ္တ ို႔အစားထ ိုးအသိုတးျပ သည့္ဘီးမပါေသာ 

လွည္းျဖစ္သည္................................................................................................၉၄ 

 ၄-၄ ေဒသရွ ပါလ၀န္ေစ းတြင္ ရန ိုင္သည့္ကၽြႏဲြားအစာ နမူနာမ ား..............................၉၅ 

 ၄-၅ စယ္လီ ဖယ္လန္ ေမာ္ရယ္လ္၊ ၀က္စတင္း ေအ၊ ဖရ ိုက္စ္ ေဖာင္ေဒးရွင္း ေရးသား 

သည္ "ေရွးဦးႏွင့္ေခတ္သစ္စားေနက အစာမ ားတြင္ လ ိုအပ္သည့္ဖက္တီး အက္စစ"္မူရင္း- 

၀က္စတန္ ေအ၊ ဖရ ိုက္စ္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊"အစဥ္အလာအစားအစာမ ားႏွင့္အေမရ က၏ အဆီ 

အႏွစ"္ အခန္းဆက္တင္ျပျခင္းမွ"သမရ ိုးက  အစားအစာမ ား ၃"….............................၉၇ 



   

 ၄-၆ အာလ ိုဟာ ေဟာက္စ္တြင္ အာဇ ိုလာ ႏွင့္ ဆာဗီနီယာထိုတ္လိုပ္ျခင္း.... .............၉၉ 

 ၄-၇ အာလ ိုဟာ ေဟာက္စ္ရွ  ဘီအက္စ္အက္ဖ္ ကရ ယာမ ားဇယား.........................၁၀၀ 

 ၄-၈ အာလ ိုဟာ ေဟာက္စ္ရွ  ဘီအက္စ္အက္ဖ္ ကရ ယာမ ားဇယား.........................၁၀၁ 

 ၄-၉ အာလ ိုဟာ ေဟာက္စ္ ၾကက္မ ားအား "ခ စ္ကင ္ဆာလတ္" ျပင္ဆင္ေကၽြးေမြး 

ေနစဥ.္..........................................................................................................၁၀၉ 

 ၄-၁၀ အာလ ိုဟာေဟာက္စ္တြင္ၾကက္မ ားႏွင့္မာစ္က ိုဗီဘဲမ ားအတူတကြစားေနစဥ္ 

....................................................................................................................၁၀၉ 

 ၅-၁   ဂ ိုတူ က ိုလာ ႏွင့္ ဆာဗားနီးယား စားက က္မ ားတြင္ လတထားေသာႏြား ရႊတ ႔ထဲ 

တြင္လူးေနပိုတ...................................................................................................၁၁၄ 

 ၅ -၂ စားက က္ေရြးခ ယ္သူမ ားအတြက္ စားက က္မ   းစ တ္လမ္းညႊန္........................၁၁၇ 

 ၅-၃ ျမွင့္ထားသည့္အစာစင္တြင္ ႏိုသည့္အျမစ္တြင္ေမြးႀက  င္သည့္ အဆီပါေသာ 

အ ႏၵ ယျမက္တမ   း(ဗာတီဗာ ျမက္)က ိုဆ တ္မ ားေပ ာ္ရႊင္စြာစားေနစဥ္........................၁၂၀ 

 ၅-၄ ဘာဘာဖူးသတေကာင္မ ား၏ဘ၀သတသရာ......................................................၁၂၂ 

၅-၅ ေျမႀကီးက ိုထ ခ ိုက္မႈမရွ ေစေသာ ေျမလႊာေအာက္ပ ိုင္းက ို ထြန္သည့္ခီးလ ိုင္းထြန္… 

………………………………………………………………….…………………၁၂၃ 



   

 ၅-၆ “ေအ-ေဘာင”္ ႀတ ဂတကြန္တ ိုျပင္ပ...............................................................၁၂၅ 

၅-၇ “အက္စ္(S)”အေကြးႀကီးထြားႏႈန္းတြင္စားက က္ဘ ိုင္အ ိုမတ္စ္အေပၚအခ  န္၏ သက္ 

ေရာက္မႈႏွင့္ အရည္အေသြး၏အက   းဆက္ ........................................................၁၂၇ 

၅-၈ ထ ိုင္းႏ ိုင္ငတရွ ႏ ို႔စားႏြားမ ားအားနာပါေကာက္ရ ိုးေကၽြးေနသညက္ ိုစာေရးသူ၏အမ   း 

သမီးစစ္ေဆးေနစဥ…္…………………………………………….…………….…၁၂၉ 

 ၅-၉ ထိုတးစတအရစီမတခန္႔ခြမဲႈ-န မ့္ေသာႏြားစားက က္-စ ိုေနေသာလယ္ႏွင့္စပါးရ ိုးျပတ္ …...၁၃၀ 

 ၅-၁၀ ကၽြန္ပ္တ ို႔၏လတၱီတြဒ္၁၅ဒီဂရီတြင္ အာဇ ိုလာမ ားသည္ေနေအာက္လိုတးလိုတးေရာက္ 

ေနေသာေနရာတြင္ထက္ အရ ပ ္၄၀-၈၀%ရွ ေသာေနရာတြငပ္ ို၍ ေကာင္းသည္……..၁၃၁ 

 ၅-၁၁ အာဇ ိုလာမ ားက ိုေရမွထိုတ္စဥ္ေရက ိုစစ္ႏ ိုင္ရန္ဆီမ ားတြင္အေၾကာ္မ ားက ိုဆယ္ 

သည့္ စကာသည္ ေကာင္းစြာအသိုတး၀င္သည္.......................................................၁၃၃ 

 

 

 

 

 



   

ဇယားမ ားစာရငး္ 

၁-၁။ သာမန္ေမြးျ့မဴေရးတ ရစၦာန္ေျမေဆြးရင္းျမစမ္ ားႏွင့္အဟာရ ခန္႔မွန္းခ က္ မ ား (အဲန ္

အာရ္ စအီက္စ)္ ၁၉၉၅....................................................................................၂၅ 

၁-၂။ တ ရ စၦာန္မ ားက ို စ ိုက္ပ   းေရးဆ ိုင္ရာေဂဟစနစမ္ ားသ ို႔ေပါင္းစပ္ျခင္း၏ အက   းေက းဇူး 

မ ား (ကာပင္တာ - ေဘာ ့ႏွင့္အျခား ၂၀၁၃).........................................................၄၀ 

၁-၃။ ေကာက္ပဲသီးႏွတ - ၿခတေမြးတ ရစၦာန္ပူေပါင္းေရးမ ား၏မ ားစြာေသာအက   းေက းဇူးမ ားအ 

ထဲအမွ အခ    ႔က ိုေဖၚျပထားေသာအက ဥ္းခ  ပဇ္ယား (ခါစ္ဘယ္ဂ င ္၂၀၀၈)……….၄၀၊ ၄၁ 

၂-၁။ အယ္လ္ေဂ း ထိုတ္လိုပ္မႈတြင္အသိုတးျပ ရန္အတြက္ အာလ ိုဟာေဟာက္စ္၏ ႀသဇာ 

ဓါတ္ပါရွ မႈ -၁) လင္းႏ ို႔ေခ းေျမေဆြး၊ ၂) တီက စ္စာ၊ ႏွင့္ ၃) ဘ ိုခါရွ ..............................၄၉ 

၂-၂။ -ေမြးျမဴေသာသူမ ားအား ငါးႀကီးထြားမႈႏွင့္အက   းရလဒ္အမ ားဆိုတးရရန္အေထာက္အ 

ကူျပ ႏ ိုင္သည့္ ဖ လစ္ပ ိုင္ႏ ိုင္ငတရွ  ငါးလိုပ္ငန္းႏွင့္ေရသတၱ၀ါရင္းျမစ္ဗ ဴရ ို၏ အစာေကၽြးႏႈန္းႏွင့္ 

အခ  န္ဇယား.....................................................................................................၅၃

၂-၃။ တီလားပီးယားအေျခခတအစာမ ားအတြက္လယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ ားက ိုအသိုတး ျပ ျခင္း 

(တာကြန္၊ ၂၀၀၉)..............................................................................................၆၃ 

၃-၁၊ ျဖတ္၍သယ္ယူႏ ိုင္ဘြယ္ရွ သည့္ျမက္မ ား- ဆ ိုင္စ ို္ပ ိုဂြန္၊ စီစာနီအြ  က(္ဗီတီဗာ) 

(၀ီခီပီးဒီးယား) ..................................................................................................၇၄ 



   

 ၃-၂၊အသားစား၀က္ထီးစတင္ေကၽြးသည့္အစာကိုန္က စရ တ္က ိုႏႈ င္းယွဥ္ျခင္းႏွင့္ လယ္ယာ 

ထြက္အစာမ ားက ိုထည့္၀င္ျခင္း(ႏ ို႔ျဖတ္သည့္အရြယ္မ ွ၁၈ ေကဂ အီထ ) ဖ လ ပ ိုင္စ ိုက္ပ   းေရး 

ေကာင္စီ၊ ၂၀၀၀)...............................................................................................၈၄ 

 ၃-၃၊ အခ ဥ ္(ကေဇာ္)ေဖါက္ထားေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွတအကၽြင္းအက န္မ ားက ို အသိုတးျပ  

ရန္အခ  နဇ္ယား (“ေအဒ ီလစ္ဘ္” ၏အဓ ပၸါယ္မွာအစာမ ားသည္၀က္မ ားအတြက္အဆက္မ 

ျပတ္ရွ ေနသည္ဟိုဆ ိုလ ိုသည္)။............................................................................၈၈ 

 ၄-၁။ အာလ ိုဟာ အခ ဥ္ေဖါကထ္ားသည့္ ၾကက္မ ားအတြက္ အီးအမ္အစာ (ဖ လစ္ပ ိုငႏ္ ိုင္ငတ 

စ ိုက္ပ   းေရး၊ ၂၀၀၀) ေကာင္စီ...........................................................................၁၀၇ 

 ၄-၂။ ၾကက္မ ားအတြက္ ထပ္ေဆာင္းက န္းမာေရးစီမတခ က္....................................၁၀၇ 

 ၅-၁။ ႏ ိုင္ဂ ီးရီးယားႏ ိုင္ငတ အေနာက္ေတာင္ရွ  စားက က္မ ား၏ေကာက္ရ ိုး၊ အရြက္စ မ္း 

ႏွင့္သဘာ၀စားက က္မ ား၏ဟာရအရည္အေသြး (အ ိုဂ    ႏွင့္အျခား ၂၀၁၃) ..............၁၁၆ 

 ၅-၂။ စားၿမ တ႔ျပန္တ ရစၦာန္မ ားအတြက္ အစာေကၽြးသည္နည္းစနစ္အမ   းမ   းတ ို႔၏ စီမတ 

ခန္႔ခြမဲႈ၊အားသာမႈႏွင့္အားနည္းခ က္မ ား...............................................................၁၁၇ 

 ၅-၃။ သက္တမ္းအပ ိုင္းအျခားတေလွ ာက္အျမစ္တြင္ေမႊးႀက  င္သည့္အဆီပါသည့္ အ ႏၵ ယ  

ျမက္တမ   း (ဗတီီဗာျမက္)၏အဟာရအရည္အေသြး(၀ီကီပီးဒီးယား)...................................၁၂၀ 



   

 

ဖ လစ္ပ ိုင္ႏ ိုငင္တတြင ္အိုန္းပငစ္ ိုက္ပ   းသည့္ က ယျ္ပန့္ေသာေနရာတြင ္ေျခာက္ေသြ႔ဒါဏခ္တႏ ိုင္သည့္ ဘ ိုဗ ိုငး္ တစေ္ကာင ္

ဟူမဒီကီ ိုလာျမက(္ဘရာခ အီား ရီယာဟမူဒီီက ိုလာ) က ိုစားေနသည။္ ဤနည္းျဖင့္ ကၽြႏဲြားမ ားက ိုေပါငး္စညး္ျခငး္သည ္ 

ျမကျ္ဖတ္ရသည့္အလိုပႏွ္င့္ အျခား ေသာသာမနက္ိုနက္ စရ တ္မ ားက ိုသကသ္ာေစသည။္ 

 



   

အခနး္ ၁ 

အပပူ ိုငး္ေဒသ အေသးစားလယယ္ာတြင ္ၿခတေမြးတ ရစၦာနေ္ပါငး္စညး္ 
ေမြးျမဴျခငး္ 

 

 
 
န ဒါနး္ 
သင္၏ ရည္ရွည္တည္တတ့သည့္ လယ္ယာ သ ို႔မဟိုတ္ ဥယ ာဥ္က ို ၿပီးျပည့္စိုတေအာင္ျပ လိုပ္ရန္ 
အတြက္အေကာင္းဆိုတးလိုပ္ႏ ိုင္သည့္ အရာတစ္ခိုမွာ၎က ိုအေသးစားၿခတေမြး တ ရစၦာန္ေမြး 
ျမဴေရးယူနစ္ႏွင့္ခ  န္ဆ၍ လိုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿခတေမြး တ ရစၦာန္ ေမြးျမဴေရး ေပါင္းစည္း 
ေဆာင္ရြက္မႈသည္အေျခခတက ပါသည္။- # ၁၀ ကၽြန္ပ္၏စာအိုပတ္ြငအ္ပူပ ိုင္းေဒသ တြင္ရည္ 
ရည္တည္တတ့သည့္ စ ိုက္ပ   းေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးသားထားပါသည္။ သင္သည္ အီးစ ီ
အ ပ္ခ ္အ ိုအာရွမွတ ္ တမ္းမ ား က ိုဖတ္ပါက သင့္အေနျဖင့္ လယ္ယာစ ိုက္ပ   းျခင္းသ ို႔မဟိုတ္   
ဥယ ာဥ္စ ိုက္ပ   းျခင္းတြင ္ ပါ၀ငပ္တ္သက္သည့္အခါ အခြင့္အလမ္းေကာင္း ရွ ႏ ိုင္ပါသည္။ 
ၿခတေမြးတ ရစၦာန္ ေမြးျမဴေရးသည္ ကိုန္က စရ တ္သက္သာ၍ အရည္အေသြးရွ သည့္ ေျမၾသ 
ဇာက ိုထိုတ္ႏ ိုင္မည္။ စားရန္အစာ သ ို႔မဟိုတ္ အ၀တ္အစားအတြက္ပစၥည္းမ ားလည္းထိုတ္ 
ေပးႏ ိုင္သည္။ သ ပၸတပညာရွင္မ ားသည္ ရ ိုးရာအစဥ္အလာအရ ၿခတေမြး တ ရစၦာန္ ေမြးျမဴေရး 
ေပါင္းစည္း ေဆာင္ရြက္မႈစနစမ္ ား၏ အက   းရလဒ္က ို ပိုတတူကူးရန္က   းစားၾကေသာ္လည္း 
စ ိုက္ကြင္းမ ားတြင္ ရလဒ္ပမာဏက ိုျပရန္အစဥ္အ ျမဲလြယ္ကူသည္မဟိုတ္ပါ။ 

ဖ လစ္ပ ိုင္ႏ ိုင္ငတပူအယ္တ ို ဖရင့္စီစာ၊ ပလ၀မ္၊ တြင္ရွ ေသာ အာလ ိုဟာ လယ္ယာတြင္ 
ကၽြန္ပ္တ ို႔ သည္၀က္ထီးတစ္ေကာင္လွ င ္ $ ၃၀-၄၀ ယူအက္စ္ေဒၚလာအသားတင ္ အျမတ ္
ရသည္ဟို တြက္ခ က္ပါသည္။ ၁၂ မ ွ ၁၅ ယူနစ္ရ တ္သ မ္းမႈအရ ၃လတႀက မ္တြင္ $၂၀၀-
၃၀၀ယ ူအက္စ္ေဒၚလာ ရႏ ိုင္ေသာအလားအလာရွ သည္။ ထ ို႔ျပင္ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္ ၂၀ လီတာ 
လက္ဆြဲ ပိုတးျဖင့္၀က္ထီးမ ားမွေျမၾသဇာ(၀က္ေခ း)ပမာဏက ိုတ ိုင္းရန္စ တင္ခဲ့ၿပီျဖစရ္ာ၀က္ 
ထီး၁၂မွ၁၅ ေကာင္တစ္သိုတသ္ည္၀က္ေခ းေျမၾသဇာ၂၅ m3/ကြာတာထက္မကထိုတ္လိုပ္ 



   

သည္။ ေျမၾသဇာ သည္ ၁၀m3/ကြာတာ အထ ေအာက္သ ို႔ေ ဆြးေျမ႔သြားသည္၊ ၎ သည္ 
ေျပာင္းခ   တစ ္ ဟက္တာ အတြက္လိုတေလာက္သည့္ ေျမၾသဇာျဖစ္သည္ - ၀င္ေငြ $ ၃၀၀ 
ယူအက္စ္ ေဒၚလာ အက   းအျမတ္ရရွ သည္။ 

ထ ို႔ျပင္ ေျပာင္းမွရရွ သည့္ ေကာက္ပဲသီးႏွတ အၾကြင္းးအက န္မ ားက ို ဘ ိုင္အ ိုခ ာအျဖစ္သ ို႔ ျပ  
လိုပ္ႏ ိုင္သည္။ ဆ တ္အစာ၊ သ ို႔မဟိုတ္ ေျမေဆြးလည္ပတ္ရန္အတြက္ ၎က ို ၀က္ေခ း 
ျဖင့္ေရာ၍ ေဆြးေျမ႔ေစႏ ိုင္သည္။ ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္ အျခားလယ္ယာအမ ားစိုထက္ပ ို၍ ျခား 
နားမႈရွ သည္။ သ ို႔ေသာ္ ဤသ ို႔လိုပ္ေဆာင္သည့္ဥပမာသည္ေကာက္ ပသဲီးႏွတ -  ၿခတေမြး 
တ ရစၦာန္ေမြးျမဴေရးေပါင္းစည္းလိုပ္ေဆာင္ျခင္းပိုတစတႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာအက   းရလဒ္မ ား
က ို စတင္ေတြ႔ျမင္လာႏ ိုင္မညဟ္ို ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။ သင့္လယ္ယာေျမတြင္ရွ ေသာတ ရစၦာန္ 
မ ားသည္ သင္၏လယ္ယာအတြက္ ေယဘိုယ အားျဖင့္ လ ိုအပ္သည့္ေျမၾသဇာတ ိုးတက ္
ၾကြယ္၀ေစရန္အလားအလာမ ားစြာရွ ၍ အျခားေသာေစ းႀကီးသည့္ ထည့္၀င္ပစၥည္း မ ားက ို 
မလ ိုအပ္ေတာ့ပါ။ 

ထတိုးတမး္စဥလ္ာအရ ေပါငး္စညး္လိုပေ္ဆာငသ္ည့္စနစမ္ ား 

အစာေရစာႏွင့္ ေျမၾသဇာနည္း ပညာစင္တာ (၁၉၉၉) အရ “လယ္သမားမ ားသည္ ျခတေမြး 
တ ရစၦာန္မ ားႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွတ ေပါင္းစည္းထိုတ္လိုပ္မႈက ို သ ပၸတပညာရွင္အမ ားစိုထက္ပ ို၍ 
လိုပ္ေဆာင္ ႏ ိုင္သည္!” ဤလက္ရွ ထင္ရွားရွ ေနသည့္စနစ္မ ားမွေသာ္၎ သူတ ို႔စမ္းသပ္ခဲ့ 
သည့္ႏွစ္မ ားမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ မွားယြင္းမႈမ ားမွ သင္ယူႏ ိုင္ခဲ့သည္ (FFTC ၁၉၉၉)။ 
ဆာဂ  စဲ မွ ရ ိုးရာအစဥ္အလာစနစ္မ ားသည္ ျခတေမြးတ ရစၦာန္မ   းစ တ္မ ားႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွတ 
မ ားတ ို႔က ိုအေရာအေႏွာ အမ   းမ   းျဖင့္ေပါင္းစပ္ခဲၿ့ပီးျဖစ္သညဟ္ိုတင္ျပခဲ့ပါသည။္စ န္ေခၚမႈ 
မွာရ ိုးရာအစဥ္အလာစနစ္မ ား၏ထိုတ္လိုပ္မႈက ိုတ ိုးပြား ေအာင္လိုပ္ရန္ျဖစ္သည္၊ ထ ိုအခါသူ 
တ ို႔ သည္ပ ို၍ျမင္ ့မားေသာ (အေရအတြက္အားျဖင့္) အသိုတးျပ ႏ ိုင္သည့္ဘ ိုင္အ ို မတ္စ္မ ားက ို 
ထိုတ္လိုပ္န ိုင္ ေကာင္းထိုတ္လိုပ္ႏ ိုင္မည္။ တပါတည္းတြင္ စ ိုက္ပ   းေရးစနစမ္ွ မွီခ ိုေနရေသာ 
သဘာ၀ရင္းျမစ္မ ားက ိုလည္း ထ န္းသ မ္းႏ ိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆ ိုင ္ ရာဆန္စပါး 
သိုေတသနတကၠသ ိုလ္(အ ိုင္အာရ္အာရ္အ ိုင)္ ၏အဆ ိုအရ အာရွ ကဲ့သ ို႔ေသာ နယ္ပယ္ 
ေဒသ တြင္ေကာက္ပဲသီးႏွတ -ၿခတေမြးတ ရစၦာန္အေရာ အေႏွာစနစ္မ ားသည္ စားနပ္ရ ကၡာဖူ 



   

လိုတမႈတ ိုး တက္ ေစရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈက ို ေလ ာ့ခ ရန္အကအူညီျဖစ္ေစမည့္ထိုတ္္ လိုပ္မႈ 
တ ိုး တက္ေစရန္အတြက္အေျခခတအိုတ္ျမစ္အျဖစ္ ယူဆႏ ိုင္သည္ဟိုဆ ိုသည္ (စြန္ဘ ီလာ ႏွင့္ 
ဟာဒီ ၂၀၀၅)။ 

ပဲရစ(္၁၉၉၂) သည္ဖ လစ္ပ ိုင္ႏ ိုင္ငတႏွင့္ အျခားေသာအာရွႏ ိုင္ငတမ ားတြင္သိုေတသနျပ လိုပ ္
သည့္ စပါး-အေျချပ ေကာက္ပသဲီးႏွတ- ၿခတေမြးတ ရစၦာန ္လယ္ယာလိုပ္ငန္း စနစ္မ ား၊ ေကာက္ပဲ 
သီးႏွတ- တ ရစၦာန္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈတ ို႔၏ အက   းရလဒ္မ ားက ို ေအာက္ ပါအတ ိုင္းအ 
က ဥ္းခ  ပ္ခဲ့သည္-။ 

၁။ တ ရစၦာန္အင္အားစိုက ိုအသိုတးျပ ၍ ေကာက္ပဲသီးႏွတထိုတ္လိုပ္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ ေရးႏွင့္ 
စနစ္တက ထိုတ္လိုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအစီအစဥ္တ ို႔တြင္၊ႏွင့္ၿခတေမြးတ ရစၦာန္ႏွင့္ဥ/အသားစား
ေမြးျမဴေရးၾကက္၊ ဘဲမ ားအတြက္ ေကာက္ပဲသီးႏွတတ ို႔မွေဘးထြက္-ပစၥည္း(ေကာက္ရ ိုး၊ ဖြဲႏို 
ႏွင့္အကၽြင္းအက န္မ ား) က ိုအသိုတးျပ သည္။ 

၂။ လယ္ေျမတ ိုးတက္မႈအတြက္ တ ရစၦာန္စြန္႔ပစၥည္းေျမၾသဇာမ ားက ိုအသိုတးျပ ၍ ထည့္၀င္ရ 
မည့္ စရ တ္က ိုသက္သာေစသည္။ 

၃။ ေကာက္ပဲသီးႏွတႏွင့္ ၿခတေမြးတ ရစၦာန္လိုပ္ငန္းက ို ေပါင္းစည္းျခင္းအားျဖင့္ ထိုတ္လိုပ္မႈ အ 
တြက္စြန္႔စားရျခင္းတ ို႔က ို ေလ ာန့ည္းေစသည္။ 

၄။ အေသးစား-လယ္ယာမ သားစိုတ ို႔သည္ ႏ ို႔၊ အသားႏွင့္ဥမ ားက ို စားၾကသည္။ထ ို႔ေၾကာင့္ 
ရည္ရွည္တည္တတ့သည့္ လူသားတ ို႔၏အဟာရႏွင့္ က န္းမာေရးက ို တ ိုးတက္ေစသည္။ 

၅။ ၿခတေမြးတ ရစၦာန္ႏွင့္ ဥ/အသားစားေမြးျမဴေရး ၾကက္၊ ဘဲမ ားႏွင့္၎တ ို႔မွရသည့္ထိုတ္ကိုန္ 
မ ားအားေရာင္းခ မႈတ ိုးတက္လာ၍ ေငြသားႏွင့္၀ယ္ရမည့္ ထည့္၀င္ပစၥည္းမ ားက ို ၀ယ္ယူ 
ရန္အတြက္တည္ၿင မ္ေသာ လယ္ယာ၀င္ေငြရရွ သည္၊ ဥပမာ-ေက ာင္းလခ၊ လူမႈေရး၀တၱ 
ရားကိုန္က မႈမ ားႏွင့္က န္းမာေရးကိုန္က စရ တ္။ 

သ ို႔ေသာ္ ေကာက္ပဲသီးႏွတ - တ ရစၦာန္အျပန္အလွန္တိုတ႔ျပနမ္ႈတြင ္အဓ ကျပႆနာမွာ ၎တ ို႔မွ 
ရရွ ခဲ့သည့္အက   းအျမတ္မ ားက ိုတ ိုင္းတာရန္နည္းလမ္းမ ားနည္းပါးေနေသးျခင္းျဖစ္သည္။  



   

ေကာကပ္သဲးီႏွတ - ၿခတေမြးတ ရစၦာနေ္ပါငး္စညး္ျခငး္ေရြးခ ယမ္ႈမ ားျဖင့္ထ ိုးထြငး္ 
တထီြငမ္ႈက ို ရယျူခငး္ 

အပူပ ိုင္းလယ္သမားမ ားအတြက္စနစ္တက စီမတခန္႔ခြသဲည့္ၿခတေမြးတ ရစၦာန္မ ားသည္ဟင္းသီး 
ဟင္းရြက္မ ားႏွင့္ အႏွတေစ့အမ ားစို တ ို႔ထက္အက   းအျမတ္မ ားပ ို၍ ရရွ ေစသည္။ စ ိုက္ပ   းေရး 
ဆ ိုင္ရာရည္ရွည္တည္တ႔တသည့္ ေဂဟစနစ္တြင ္ ကၽြန္တ ို႔ဤသ ို႔ဆ ိုပါသည္ “ ခြျဲခားမည့္အစား 
ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ပါ!”။ ဥပမာတစ္ခိုမွာလယ္သမားမ ားသည္မ မ တ ို႔၏ လႊတ္၍ေက ာင္း 
ေသာတ ရစၦာန္မ ားက ို ရာသီအလ ိုက္စ ိုက္ပ   းေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွတပိုတစတအတြင္းသ ို႔ ပူေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းလမ္းျဖစသ္ည္။ 

အထက္ပ ိုင္းရွ လယ္ေျမစနစ္မ ား၏ရ ိုးရာအစဥ္အလာမ ားတြင္ကၽြႏဲြားႏွင့္ဆ တ္မ ားက ိုေတာ
ထဲတြင္လႊတ္၍ အစာစားေစသည္သ ို႔မဟိုတ္ ေကာက္ပဲသီးႏွတစ ိုက္ပ   းေရး ရာသီအေတာအ 
တြင္းပ ို၍ျမင့္သည့္ကိုန္းျမင့္သ ို႔ယူေဆာင္သြားၾကသည္။ ရ တ္သ မ္းခ  န္ၿပီးသြားသည့္အခါ 

  

ပိုတ ၁-၁။ ဆ တ္မ ား၊ ႏြား မ ားႏွင့္ 
၀ကထ္ီးမ ားအတြကထ္  ေရာက္မႈ 
ရွ သည့္ေန႔စဥ္ရ တ္၍သယ္ေဆာင္
လာေသာပဲပငမ္ ားအားေကၽြးျခင္း 
သည ္အစာအတြကက္ိုန္က  
စရ တ္က ိုသကသ္ာေစမည။္ 



   

 

ေက းရြာသ ို႔ျပန္လည္ေခၚေဆာငလ္ာ၍ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔ ေသာ ရာသီမ ားအေတာအတြင္း 
မထြန္ယက္သည့္ေကာက္ပဲသီးႏွတ စ ိုက္ေျမမ ားတြင္စားေစသည ္ (အက္(ဖ)အက္(ဖ) တီတီ 
၁၉၉၉)။ အာလ ိုဟာ ေဟာက္စ္လယ္ယာတြင္ကၽြန္ပ္တ ို႔ သည္ဆ တ္မ ား၊ ၾကက္မ ား၊ ဘဲမ ား၊ 
ကၽြႏဲြားႏွင့္ ၀က္ထီးမ ားက ိုေပါင္းစည္းေမြးျမဴၾကသည္ (ပိုတ၁- ၁)။ ဥပမာ-ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ဆ တ္မ ား 
သည္ ပဲေတာင့္ရွည္ရ ိုးျပတ္မ ားတြင္ စားက က္အျဖစ္ေသာ္၎ အစာအျဖစ္ေသာ္ ၎ 
လႊတ္ထားသည္။ ေကာက္ပဲသီးႏွတအကၽြင္းအက န္အခ   ႔က ိုလဲ ဆ တ္မ ားအား ေကၽြးသည္။ 
ပူးေပါင္းသည့္ စနစ္ျဖင့္အစာ အတြက္ကိုန္က  စရ တ္မ ားစြာေလ ာ့ခ ႏ ိုင္၍ (ကၽြန္ပ္တ ို႔စို စည္း 
သည့္ ေျမၾသဇာျဖင့္) ေျမၾသဇာအတြက္ကိုန္က စရ တ္က ို လည္းေလ ာ့ခ ႏ ိုင္သည္ (ပိုတ ၁-၂)။ 
အစာအစ ိုမ ားက ိုျဖတ္၍ဆ တ္မ ား၊ၾကက္မ ား၊ဘဲမ ား၊ကၽြႏဲြားႏွင့္၀က္ထီးမ ားအတြက္သယ္ 
ေဆာင္လာသည္။ လိုပ္အားလ ိုအပ္ပါသည။္သ ို႔ေသာ္ထည့္၀င္ရမည့္အရာမ ားက ို ေလ ာ ့ ခ  
ႏ ိုင္ပါသည္။ 

အာလ ိုဟာေဟာက္စ္လယ္ယာတြင္ကၽြန္ပ္တ ို႔အေနျဖင့္ေနရာရွ ပါကတ ရစၦာန္မ ားက ိုလႊတ္၍
အစာစားရန္အႀကတျပ ပါသည္။ သ ို႔ေသာ္အေသးစား ပ ိုင္ဆ ိုင္သူမ ားသ ို႔မဟိုတ္ ၿမ   ႔ျပပတ္၀န္း 
က င္တြင္ေနထ ိုင္ေသာသူမ ား အတြက္အၿမဲတေစမျဖစ္ႏ ိုင္ပါ။ လႊတ္၍အစာစားရန္မျဖစ္ႏ ိုင္ 
ေသာေနရာမ ားတြင္ အေစ့အမ   းမ   းက ို အစာအစားထ ိုးအျဖစ္အသိုတးျပ ႏ ိုင္သည္။ အေစ့မ ား 
က ို အက   းျပ မ ိုက္ခရိုဘ္မ ားႏွင့္အခ ဥ္ေဖါက္၍ အစာက ိုတ ိုးတက္ေျပာင္းလဲေစရနစ္ဥ္းစားပါ၊ 
အခ ဥ္ေဖါက္ထား ေသာအေစမ့ ားသည္လည္း အစာေၾကေစေသာအရာအျဖစ္စြမ္းေဆာင္ 
ႏ ိုင ္၍ ေဆး၀ါးလ ိုအပ္မႈက ိုေလ ာ့နည္းေစသည္။  

ပိုတ ၁-၂။ ဆ တ္မ ားက ို 
ေဇာင္းတြင ္ရလရီ စီဒယီာ 
ႏွင့္  လီယကူာအီနယာ 
ေကၽြးေနပိုတ 



   

အစာမ   းစိုတစားသည့္၀က္ထီးမ ား၊ ၾကက္မ ားႏွင့္ဘဲမ ားတ ို႔သည္လည္း ေဆာင္းတြင္းစားရန္ 
အေျခာက္မလွမ္းဘဲသ ိုေလွာငထ္ားသည့္ျမက္မ ားျဖင့္ေကာင္းစြာရွင္သန္ႏ ိုင္သည္(ကၽြန္ပ္တ ို႔
သည္ ထ ေရာက္မႈရွ သည့္ အဏိုဇီ၀ရိုပ္ (မ ိုက္ခရ ိုေအာ္ဂဲနစ္စင(္အီးအမ္) (Effective 
Microorganisms (EM) မ ားက ိုအစာအခ ဥ/္ကေဇာ္စ၍ေဖါက္ရန္အသိုတးျပ သည္)။ အီးအမ္ 
အတြင္းရွ သက္ရွ အဏိုဇီ၀ရိုပ္သည္သဘာ၀ဗီတာမင္က ိုဖန္တီး၍ၿခတေမြးတ ရစၦာန္မ ား၏က န္း
မားေရးက ိုေကာင္းမြန္၊ ကာကြယ္ေပးသည့္အပ ိုင္းမ ားက ိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ ကၽြန္ပ္တ ို႔အတြက္ 
အီးအမ္ကိုန္က စရ တ္မ ားသညပ္႗ ဇီ၀ေဆး(ပ ိုးသတ္ေဆး)ႏွင့္္အားေဆး(ဗီတာမင္)မ ားထက္
မ ားစြာသက္သာသည္။ ထ ို႔ျပင္အစနစ္အတြင္းမည္သည့္ ပ႗ ဇီ၀ေဆး(ပ ိုးသတ္ ေဆး)က ိုမဆ ို 
ဖယ္ရွားႏ ိုင္ရန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္ေမြးျမဴေရးျခတႏွင့္ေကာက္ပဲသီးႏွတ
သ ိုေလွာင္ရိုတ/စပါးက ီမ ားတြင္အနတ႔အသက္ႏွင့္ယင္ေကာင္မ ားေလ ာ့နည္းေစရန္အတြက္အီး
အမ္(အဏိုဇီ၀ရိုပ္)ျဖင့္တစ္ပတ္လွ င္တစ္ႀက မ္ပက္ဖ န္းသည္။အက   းျပ ဘက္တီးရီးယားမ ား
အေရအတြက္မ ားလာသည့္အခါ ပက္သ ိုဂင္မ ားက ို ၿပ  င္ဆ ိုင္မႈမွတဆင့္ စတင္ဖယ္ထိုတ္ 
သည္။ ဟီဂါႏွင့္ပါးရ(္Higa and Parr)(၁၉၉၄)တ္  ို႔၏အဆ ိုအရအီးအမ္-၁သည္မ ိုက္ခရ ိုေအာ္ 
ဂဲနစ္စင္အမ   းအစားသိုတးမ   းပါ၀ငေ္ရာစပ္ထား၍ ေစ းကြက္တြင္ရႏ ိုင္သည္ဟိုဆ ိုသည္။  

၁။  လက္တစ္ အက္စစ ္ဘက္တီးရီးယား - ဤဘက္တီးရီးယားအိုပ္စိုသည္ ဒ န္ခ ဥ ္
ႏွင့္ဒ န္ခဲျပ လိုပ္ရာတြင္လဲအသိုတးျပ သည္။ ဘက္တီးရီးယားသည္သၾကားမ ားက ိုလက္တစ္ 
အက္စစ္အျဖစ္သ ို႔ေျပာင္းလဲေစသည္။ ျဖစ္စဥ္တေလ ာက္သူတ ို႔သည္ pH က ိုန မ့္ေစသည္၊ 
ပက္သ ိုဂဲနစ ္မ ိုက္ခရိုဘ္မ ား၏ႀကီးထြားမႈက ိုဟန္႔တား၍ မီသ မ္း - ထိုတ္လိုပ္သည့္ မ ိုက္ခရ ို 
ေအာ္ဂဲနစစ္င္မ ားအသက္ရွင္သန္ႏ ိုင္ရန္အတြက္ ခက္ခဲေစသည္။ 

၂။  တေဆးမ ား - ဤအရာမ ားသည္စဲလ္ - တခိုသာရွ ေသာမႈ ျဖစ္၍ေပါင္မိုန္႔ႏွင့္အ 
ရက္ျပ လိုပ္ရာတြငအ္သိုတးျပ သည့္အရာမ ားကဲ့သ ို႔ျဖစ္သည္။ အခ ည္ေဖါက္သည့္ျဖစ္စဥ္က ို 
ျမန္ဆန္ေစသည္။. 

၃။  ဖ ိုတ ိုစင္သက္တစ္ ဘက္တီးရီးယား(ေနေရာင္က ိုအသိုတးျပ ၍ကာဘြန္ဒ ိုင္ေအာက ္
ဆ ိုက္ႏွင့္ေရမွအဟာရက ိုျဖစ္ေပၚေစေသာဘက္တီးရီးယား) - ဤဘက္တီးရီးယားမ ား သည္ 
အျခားေသာ မ ိုက္ခရိုဘ္အေရာအေႏွာမ ားက ို အတူတကြ ယွဥ္တြေဲနႏ ိုင္ရန္အခြင့္ အလမ္း 



   

ေပးသည္။ သူတ ို႔သည္ေအာ္ဂဲနစ္ႏွင့္ ေအာ္ဂဲနစ္မဟိုတ္သည့္ အရာ၀တၱ မ ား ဇီ၀ အ 
တြင္းျဖစ္စဥ္အတြက ္ဖ ိုတြန္က ိုအသိုတးျပ သည္။ ေဒါက္တာ ဟ ဂါ ႏွင့္ ေဒါက္တာ ပါးရ ္(၁၉၉၄) 
တ ို႔၏အဆ ိုအရ ဖ ိုတ ိုစင္သစစ ္ ဘက္တီးရီးယားသည္ “ျပည့္စိုတမႈမရွ သည့္ ဖ ိုတ ို စင္သ 
စစ္ေအာက္ဆီဂ င္ကင္းမဲ့သည့္ေနရာတြင္အလိုပ္လိုပ္သည္” (ဥပမာ- ေအာက္ဆီဂ င ္ မရွ  
သည့္အခါ) ဟိုဆ ိုသည္။ ဖ ိုတ ိုစင္သစစ္ျဖစစ္ဥ္သည္ ေအာကဆ္ီဂ င္က ို ေဘးထြက္ ပစၥည္း 
အေနျဖင့္ ထြက္ေစေသာေၾကာင့္ ဤဘက္တီးရီးယားမ ားသည္အပင္၏ အျမစ္မ ားသ ို႔ 
ေအာက္ဆီဂ င္ေပးရနအ္ကူအညီေပးသည္။ဖ ိုတ ိုစင္သက္တစ္ဘက္တီးရီးယားမ ားသည္ေျမ
ဆီမ ားမွအဆ ပ္ထိုတ္ႏ ိုင္သည့္အရည္အေသြးေၾကာင့္လည္းအက   းျဖစ္ေစ သည္။ ဥပမာ - 
ဟ ိုက္ၿဒ   ဂ င္ဆာလဖ ိုက္က ိုအသိုတး၀င္သည့္ကြန္ေပါင္းမ ားအျဖစ္ သ ို႔ေျပာင္း လဲေပးျခင္းႏွင့္ 
ႏ ိုက္ႀတ  ဂ င္က ိုျပ ျပင္ေပးႏ ိုင္သည့္အရည္အခ င္းတ ို႔ျဖစ္သည္။ 

ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ တ ရစၦာန္အစာေကၽြးစနစ္အပ ိုင္းတစ္ခိုအျဖစ္ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္ ေန႔စဥ္ျဖတ္ရ တ္ 
သယ္ယူလာျခင္းက ိုျပ လိုပ္ပါသည္။ ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္ဆ တ္မ ားက ို စားက က္မ ားေျခာက္သြား 
သည့္အထ သူတ ို႔၏ ၿခတထဲတြင္ေကၽြးပါသည္။ ဤသ ို႔ျပ လိုပ္ျခင္းျဖင့္ သူတ ို႔အား စားက က္မ ား 
တြင္ပ ို၍လိုတၿခ တေစသည။္ ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ ေဒသတြင္ဆ တ္မ ားသည္စ ိုေသာ ျမက္ပင္မ ားက ိုစား 
သည့္အခါ ကပ္ပါးေကာင္မ ားမွေရာဂါပ ိုး ၀င္ေစသည္။ ကၽြန္ပတ္ ို႔သည္သမင္ဖ ိုမ ား၊ဆ တ္က 
ေလးမ ားႏွင့္သမင္မ၊ ယိုန္မမ ားက ိုကၽြန္ပ္တ ို႔တည္ ေဆာက္ထားသည့္ တင္းကိုပ္မ ားတြင္စို 
ေဆာင္းသည့္အစာႏွင့္ အေရာင္အ၀ါပြင့္သည့္ သိုတးပြင့္ပန္းပြင့္သည့္ ပဲေတာင့္ရွည္ပင္မ   း 
(ဒက္စ္မ ိုဒီယမ္ရင္ဆ ိုနီး)၊ မာလာဘာလာတြန္(ဖမင္ဂီအာကြန္ဂက္စ္တာ)၊(အင္ဒီဂ ိုဖီရာ)၊ခါခါ  
၀ါတဲသ ို႔မဟိုတ္မာဒရာဒီကာကာအ ို(ဂလီစီဒီယာစီပီယြန)္၊အယ္ပီလ္အယ္ပီလ္(လီယူကာအီ
နာလီယူက ိုစီဖါလာ) ႏွင့္အာကာစီယာ(မန္ဂၽြန္အာကာစီယာ) မ ားႏွင့္လိုပ္ထားသည့္ခ  တစည္း 
ရ ိုးတန္းမ ားတြင္လည္းေကၽြးပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရတ ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ဆ တ္မ ားသည္အေခါက္မ ား 
ပင္စားၾကသည္။ ထပ္ေဆာင္းမွီျငမ္းဖတ္ရႈရန္အတြက ္အခန္း၅ က ိုၾကည့္ပါ။ 

ဆ တ္အိုပ္စိုငယ္တစ္စိုသည္ အစာစားစဥ္တိုတ္ေခ ာင္းငယ္မ ားႏွင့္အက ိုင္းအခက္မ ားစြာတ ို႔ 
က ိုထားခဲ့ႏ ိုင္၍ ၎တ ို႔က ို အေျခာက္လွန္းကာခ က္ျပ တ္ရန္ေလာင္စာအျဖစအ္သိုတး ျပ ႏ ိုင္ 
သည္။ ျဖတ္ရ တ္၍ သယ္ေဆာင္ေသာ အေလ့အထသည္ဆ တ္မ ားအတြက္အစာစိုေဆာင္း 



   

ရန္ႏွင့္ေလာင္စာအတြက္ေန႔စဥလ္ိုပ္ရသည့္ အ မ္မႈကစၥက ိုေပါင္းစပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ 
လယ္ယာမ ားတြင္ ၿခတေမြးတ ရစၦာန္မ ားက ိုေပါင္း စပ္ေမြးျမဴျခင္း၏ အက   းေက းဇူးက ိုေဖၚျပ 
သည့္အျခားေသာသာဓကတစ္ခိုျဖစ္သည္။ အစာႏွင့္ ေလာင္စာတ ို႔၏ စီးပြားေရးအရအ က   း 
အျမတ္က ို ေဖၚျပရန္ခက္ခဲႏ ိုင္ေသာ္လည္း ထ ိုသ ို႔ ရည္ရြယ္လိုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္သင္၏ အ 
ခ  န္ႏွင့္လိုပ္အားက ို ေလ ာ့နည္းေစသည္က ိုေတြ႔ရမည္။ 

လယ္ယာမ ားတြင္ဘ ိုင္အ ိုမတ္စ္ေျမေဆြးက ိုစနစ္တက ျပ လိုပ္ျခင္းျဖင့္ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္ကၽြန္ပ္
တ ို႔၏ထိုတ္ကိုန္မ ားျဖစ္သည့္အႏွတမ ား၊ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ ားႏွင့္ေဆးဘက္၀င္အပင္မ ား၏
အထြက္မ ားလာ၍ေျမၾသဇာအတြက္ကိုန္က စရ တ္သက္သာၿပီးရ တ္သ မ္းရသည့္ႏႈန္းတ ိုးေစ
သည္။ ဤအရာသည္ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ ဖ လစ္ပ ိုင္ႏ ိုင္ငတရွ စနစ္အတြင္းရသည့္ အဓ ကအက   းရလဒ ္
ျဖစ္သည္။သ ို႔ေသာ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ ားမွဘ ိုင္အ ိုမတ္စ္ထိုတ္ရန္ႏွင့္အျခားေသာအက   းေက းဇူး
မ ားက ိုလည္းေဖၚထိုတ္ပါမည္။ 

ဇယား ၁-၁။ သာမနၿ္ခတေမြးတ ရစၦာနေ္ျမေဆြးရငး္ျမစမ္ ားႏွင့္ခန္႔မနွ္္းအဟာရဓါတ ္
(အနဲအ္ာရစ္ ီအကစ္ ္၁၉၉၅) 

ၿခတေမြးတ ရစၦာနအ္မ   းအစား ေျမၾသဇာစိုစိုေပါငး္ ႏ ိုကႀ္တ  ဂ င ္ ေဖါစ့ပရပစ္ ္
………ေပါင/္ရက/္၁၀၀၀-ေပါင ္တ ရစၦာနယ္နူစ ္

အမသဲား(ျမင့္သည့္ေန႔စဥစ္ား 
သည့္အစာ) 

၅၉.၁ ၀.၃၁ ၀.၁၁ 

ႏ ို႔ထြကပ္စၥညး္(ႏ ို႔လ ိုကေ္သာႏြား) ၈၀.၀ ၀.၄၅ ၀.၀၇ 
၀ကထ္းီႏွင့္၀ကမ္ ား(ႀကးီထြားလာ) ၆၃.၁ ၀.၄၂ ၀.၁၆ 
ၾကကမ္ ား(ဥၾကက)္ ၆၀.၅ ၀.၈၃ ၀.၃၁ 
ၾကကမ္ ား(အေနေတာ္ 
ၾကက/္ကငေ္သာအရြယ)္ 

၈၀.၀ ၁.၁၀ ၀.၃၄ 

ၾကကဆ္ငမ္ ား ၄၃.၆ ၀.၇၄ ၀.၂၈ 
 

ေရသတ၀ၱါမ ားႏွင့္အပငမ္ ားက ို ေပါငး္စညး္ျခငး္  
ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ပ ို၍က ယ္ေသာၿခတေမြးတ ရစၦာန္မ ားအတြက္ျဖတ္ရ တ္-၍-သယ္ယူေသာစနစ္မ ား 
က ိုအသိုတးျပ သည့္အျပင္ကၽြန္ပတ္ ို႔သည္ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးအတြက္ျပင္ဆင္အသိုတးျပ ရန္တီ



   

လားပီးယားမ ားေမြးျမဴသည့္ေနရာတြင္မ တ္လ ိုက္ဖက္တစ္ေကာင္တည္းထားသည့္ငါးေမြး 
ျမဴေရးစနစ္က ိုအသိုတးျပ ေသာအေတြ႔အႀကတ မ ားစြာရွ ခဲ့ပါသည္။ေရပ ိုက္ျဖင့္ဆက္သြယ္ထား၍
ေရက ိုလည္ပတ္ေစသည့္သီျခားသတ္မွတ္ကန္မ ားတ ို႔တြင္ဘဲမ ားသည္လည္း ေရေန/ေရ 
ေပ ာ္ သတၱ၀ါေမြးျမဴေရး စနစအ္တြင္း ေရကူးျခင္း၊ အစာရွာျခင္းႏွင့္ ေရခ   းျခင္း စသည္တ ို႔ 
က ိုျပ လိုပ္ၾကသည။္ သ ို႔ေသာ္ ငါး ေကၽြးေသာအပင္မ ားမပါပါ( ပိုတ ၁-၃)။ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ 
ထိုတ္လိုပ္မႈအတြက္ေရဆ ိုးေရညစ္မ ားက ို တစ္ခ  န္တည္းတြင္အ သိုတးျပ ပါသည္။ ထပ္ 
ေဆာင္း အခ က္အလက္ မ ားအတြက္ အခန္း၂ က ိုၾကည့္ပါ။ လယ္သမား အားလိုတးတ ို႔ 
သည္ဤနည္းျဖင့္မအာင္ျမင္ၾကပါ။ ထ ို႔ေၾကာင့္သင္သည္စမ္းသပ္မႈ စတင္ျပ လိုပ္မည္ဆ ို 
ပါက သတ ႀကီးစြာထား၍ အနည္းငယ္ျဖင့္သာ လိုပ္ ေဆာင္ပါ။ ဥပမာ လစ္တယ္လ္ ႏွင့္ 
အက္ဒ၀က္(စ)(၂၀၀၃) တ ို႔မွ ေရေနသ တၱ၀ါ မ ား ျဖင့္ေပါင္းစပ္ေမြးျမဴသည့္ေခတ္သစ္ေလ ာ ့
ခ ေမြးျမဴေသာစနစ္မ ား၏ က ရႈတးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ ေပးထားပါသည္။ “အကန္႔အ 
သတ္ျဖင့္ေမြးျမဴျခင္း၊ မ တ္ဖက္တစ္ေကာင္တည္း-ငါး ေမြးျမဴေကၽြးေမြးေသာ ေနရာ 
မ ားသည္ အေျခစ ိုက္၍ သိုေတသန-ျပ လိုပ ္ စီမတခန္႔ခြဲ သည့္ေနရာ၊ လယ္ယာမ ား တြင္စမ္း 
သပ္သည့္ေနရာမ ားတြင ္ နည္းပညာအရျဖစ္ႏ ိုင္ေျခရွ ပါသည္။သ ို႔ေသာ္ဤစနစ္အမ   း အစား 
မ ားက ိုလယ္ သမားမ ား မ ွ အသိုတးျပ သည့္အခါတြင ္ ရည္ရွည္တည္ျမဲ ျခင္းမရွ ပါ” (လစ္ 
တယ္လ္ ႏွင့္ အက္ဒ ၀က္ (စ) ၂၀၀၃)။ သင္ သည္မည္သည့္အရြယ္ျဖစ္ေစကန္႔ သတ္ ထား 
ႏ ိုင၍္ “အကန္႔ ျဖင့္ေကၽြးသည့္ေနရာ” အျဖစ ္ အစာမ ားက ိုလြတ္လပ္စြာ၀ယ္ႏ ိုင္မည္ မည္ 
သည့့္ၿခတ ေမြးျမဴေရးစနစ္က ိုမဆ ို စဥ္းစားၾကည့္ ႏ ိုင္ပါသည္။ စီးပြားေရးအတ ိုင္းအတာ မ ား 
သည္အေသး စားလည္ပတ္မႈမ ားက ို တည္ၿင မ္မႈ မရွ ေအာင္ျပ လိုပ္သည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ 
ဆ ိုေသာ္အျမတ္ အစြန္းနည္း၍ ၀ယ္ယူရေသာ စ ရ တ္မ ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 



   

 

 

 

ပိုတ ၁-၃။ ဤေရသတ၀ၱါ ေမြးျမဴ ေရးစနစတ္ြင ္ငါးႏွင့္အပင ္မ ားက ို သီးျခားေမြးျမဴၾကသည ္။သ ို႔ေသာ္ ပ တထ္ား 
သည့္ေရပတ္လမ္းေၾကာင္း စနစ္ႏွင့္ခ  တဆ္ကထ္ားသည။္ အက   းျပ  မ ိုက္ခရ ို ေအာ္ ဂဲ နစ္စင္မ ား ၏အကအူ 
ညီႏွင့္ သင့္ေလ ာ္မႈရွ  သည့္ဒီဇ ိုင္းျဖင့္ ငါးမ ားသည္အ ပငမ္ ားက ို ေျမၾသဇာေပး၍ အပင ္မ ား သည္ငါးမ ားအ 
တြက္ ေရစစ္ေပးသည။္ 

 

ပိုတ ၁-၄။ တေီကာင္မ ားျဖင့္ ေအာ္ဂဲ နစ္ပစၥည္းအမ ားဆိုတး ထိုတ္လိုပ္ျခင္း - ေဆြးေျမ့ သြားသည့္ ေျမၾသဇာမ ား 
၁ း၂ ေျခာကသ္ြားပါကအပတစ္ဥသ္ မ္းယူျခင္းသည္အ ေကာင္းဆိုတးျဖစ္သည။္ ထ ို႔ေနာက ္ႏွစ-္ပတ ္ထားသည့္ 
အီးအမ္ ေျမေဆြးမ ားက ို တ ီေကာငမ္ ားျဖင့္ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္း မ ားျပ လိုပထ္ားသည့္အခင္း တြငေ္ပါင္း 
ထည့္သည။္ 

 



   

တေီကာငမ္ ားအားအသိုတးျပ ၍ေအာ္ဂနဲစစ္ြန္႔ပစပ္စၥညး္မ ားက ိုေျမၾသဇာျပ လိုပျ္ခငး္ 
ကၽြန္ပ္တ ို႔၏တ ရစၦာန္မ ားမွရရွ ေသာေျမၾသဇာမ ားက ိုအသိုတးျပ ၍ တီေကာင္မ ားအားျဖင့္ 
ေအာ္ဂဲနစစ္ြန္႔ ပစ္ပစၥည္းမ ားက ို ေျမၾသဇာျပ လိုပ္ျခင္းစနစ္တြင္ ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ စ ိုက္ပ   း ေရးစ 
နစ္၌ေပါင္းစည္းပါသည ္ (ပတို-၁-၄)။ ကၽြန္ပ္တ ို႔၏တီေကာင္မ ားက ို ကၽြးဲႏြား၊ ဆ တ္မ ားႏွင့္ 
၀က္ထီးမ ားမွရရွ သည့္ ေျမၾသဇာ သီးသန္႔ က ိုသာေကၽြးသည္။ ရရွ ေသာ ေျမၾသဇာမ ားက ို 
အ ိုးမ ားထတဲြင ္ ေရာေႏွာေသာေျမဆ ီ အျဖစျ္ပ လိုပ္အသိုတး ျပ ၍ပ   းခင္း (ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ အ ိုး 
ေျမၾသဇာမ ားတြင္ ေအာ္ဂဲနစစ္ြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ ားအား တီေကာင္မ ားက ို အသိုတးျပ ၍ ျပ  
လိုပ္ေသာေျမၾသဇာသီးသန္႔ ၂၀- ၂၅%ပါ၀င္သည္) မ ားတြင ္ အသိုတးျပ သည္။ ကၽြပ္န္တ ို႔ ၏ 
ေဆးဘက္၀င္အပင္မ ားႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ထိုတ္လိုပ္မႈတြင္အဓ ကက  သည့္အပ ိုင္းမ ား၌ 
စီမတခန္႔ခြမဲႈက ိုထပ္ေဆာင္းထည့္ ၀င္ျခင္းသည ္ ထ ိုက္တန္ေသာျပ လိုပ္မႈတစ္ ခို ျဖစ္သည္။ 
ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္အာဖရ  ညတြားသြားသည့္ တီေကာင္ တြင္အသိုတးျပ ျခင္းျဖင့္ တစ္မီတာ ပတ္ 
လည္လွ ွင္ ၆-၁၀ လီတာရရွ သည္(မ ကယ္စင္ ၂၀၁၅)။ အပူပ ိုင္းေဒသတေလွ ာက္အျခား 
ေသာစီမတ က န္းမ ားတြင္လည္း ဤတီေကာင္မ ားအားအသတိုးျပ ၍ျပ  လိုပ္ေသာ - ေျမၾသ 
ဇာခ ဥ္းကပ္နည္းက ိုေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္လ က္ရွ ရာ ဖ လ ပ ိုင္ႏ ိုင္ငတရွ  မင္ဒါနာ အ ိုႏွစ္ျခင္း 
ေက းလက္အသက္တာစင္တာ သည္ လည္းအပါအ၀င္ျဖစ္သည္ (တာစီအ ို ၂၀၁၄၊ ကာပူႏ ို 
၂၀၁၀)။ 
 
အဟာရလညပ္တမ္ႈမ ားက ို စမီတခန္႔ခြျဲခငး္  
လယ္သမားမ ားသည္ၿခတေမြးတ ရစၦာန္ေမြးျမဴေရးိုႏွင့္ေကာက္ပဲသီးႏွတထိုတ္လိုပ္ျခင္းက ိုစတင္ 
ေပါင္းစည္းသည့္အခါတြင္တ ရစၦာန္၏ အေလအလြင့္မ ားသည္အ ထြက္အမ ားဆိုတးတ ိုး ေစ 
ေသာအခ  န္ျဖစ္သည ္  (ပိုတ ၁-၅)။ ကၽြန္ပ္တ ို႔၏စနစ္တြင္ေျမေဆြးျပ လိုပ္ရန္အတြက္တင္းကိုပ္ 
မ ားအတြင္းရွ ေသာအရာႏွင့္ညအခ  န္ေလွာင္ထားေသာအခ  နအ္တြင္းရေသာအရာမ ား က ို 
သာစိုစည္း၍ အျခားေသာပစၥည္း မ ားျဖင့္ေရာ ေႏွာသည္။ ခ  ပ္ေလွာင္ထားသည့္ 
တ ရစၦာန္မွေျမၾသဇာ(ေနာက္ေခ း) က ိုစိုေဆာင္း ရန္လြယ္ကူသည္။လႊတ္၍ေၾကာင္းသည့္ 
ၿခတေမြးတ ရစၦာန္မ ားအေနျဖင့္ ကၽြန္ပ္တ ို႔၏အလွည့္က လႊတ္၍ ေၾကာင္းသည့္စနစ္တြင္စား 
က က္မ ားအတြက္ ေျမၾသဇာအျဖစ္ထား၍ ေဂဟစနစ္တည္ၿင မ္ေစရန္အတြက္အက   းျပ  
သည္။ ေနာက္ေခ းေျမၾသဇာမ ားတြင္ မ ိုက္ခရ ို ေအာ္ဂဲနစ္စင္၊ ပ ိုးေတာင္မာမ ား၊ တီ 
ေကာင္မ ားသည္ လူတ ို႔၏ပါ၀င္မႈမရွ ဘ ဲ ပူးေပါင္းစည္းသြားမည္။ ကၽြန္ပ္တ ို႔၏တင္းကိုပ္မ ား 



   

တြင္ ေျမၾသဇာအေျမာက္အမ ားရရွ ႏ ိုင္၍ လယ္ကြင္းမ ားမ ွ ေကာက္ယူရန္အခ  န္ိုႏွင့္အား 
စ ိုက္ထိုတ္မႈမလ ိုပါသင္သည္ အစျပ ရနမ္ွ သာရွ ေနေသး၍ေျမေဆြးျပ လိုပ္ရန္ေနာက္ေခ း 
(ေျမၾသဇာ)လ ိုအပ္ပါကသင့္ထတ တြင္ရွ ႏွင့္သမွ ျဖင့္အစျပ ရနဆ္ိုတးျဖတ္ႏ ိုင္သည္။ သ ို႔ေသာ္ 
ေနာက္ပ ိုင္းအခ  နမ္ ားတြင္အခ  နႏ္ွင့္လိုပ္အား က ိုေခၽြတာႏ ိုင္ရနအ္တြက္အ မ္ေမြးတ ရစၦာန္ မွ 
ေျမေဆြးမ ားက ိုစိုေဆာင္းေသာနည္းက ိုရွာေဖြလာလ မ့္ မည္။ 
 

  
  
သင္သည္ ၿခတေမြးတ ရစၦာန္ပိုတစတမပွ ို၍ တည္တတ့မည့္စီးပြားေရးအသြင္သ ို႔လွမ္းလ ို၍လယ္ယာရွ  
ရင္းျမစ္မ ားက ိုပ ို၍အသတိုးျပ လာသည့္အခါသင္သည္အေလအလြင့္မ ားက ိုအသိုတးျပ ရန္နည္း
လမ္းမ ားအား ရွာေဖြရန္လ ိုအပ္မည္။ ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္အရာမ ားမွာစနစပ္ိုတစတ 
ေျမာက ္ မ ားစြာတ ို႔ အတြက္ေျမေဆြးထိုတ္လိုပ္မႈခန္႔မွန္းေျချဖစသ္ည္။ ထ ိုင္းႏ ိုင္ငတ ေဟးဖာ 
တြင္စနစ္တက  ဒီဇ ိုင္းျပ လိုပ္ထားသည့္ ဘ ိုင္အ ိုဂက္စ္ယူနစ္ရွ ၍အပူေပးရန/္ခ က္ျပ တ္ရန ္အ 
တြက္ေျမေဆြးအရည္မ ွ မီသ မ္းဓါတ္ေငြ႔က ိုထိုတ္ႏ ိုင္သည္(မီယာ ၂၀၁၂၊ ပိုတ ၁-၆)။ အီး 
စီအ ပ္ခ ္အ ိုတြင္ဘ ိုင္အ ိုဂက္စ္ေျခဖ က္ရန္အျခားေသာေရြးခ ယ္စရာနည္းလမ္းရွ သည္၊ 
www.echocommunity.org.တြင္ၾကည့္ရႈႏ ိုင္ပါသည္။ ဥပမာ၊ ၀လ္ခီ (၂၀၁၆)၏တင္ျပေဆြး 
ေႏြးမႈႏွင့္အျခားေသာရင္းျမစ္မ ားက https://www.echocommunity.org/en/ search?q 
=biodigesters တြင္ၾကည့္ပါ။ 
 
ကၽြန္ပ္တ ို႔၏လယ္ယာမ ားတြင္ေအာက္ဆီဂ င္ကင္းစြာျဖင့္ေျမေဆြးမ ားက ိုေဆြးေျမ့ေအာငအ္ 
ျမဲျပ  လိုပ္ပါသည္။ ထ ိုသ ို႔ျပ လိုပ္ရျခင္းမွာအပူလည္ပတ္ရန္ိုႏွင့္ ပက္သ ိုဂင္ႏွင့္ ေရာဂါပ ိုးမ ား 

ပိုတ ၁-၅။ ထ ိုင္းႏ ိုင္ငတတြင ္ႏ ို႔စားႏြား 
ေမြးျမဴေရးသမ၀ါယမအဖြဲ႔၀င္မ ား 
သည ္ အရင္းအျမစ ္ မ ားက ိုမွ ေ၀ 
ၾက၍နာပယီာျမကႏွ္င့္ပဲ ေတာင္ ့
ရွညမ္ ားက ိုစ ိုကပ္   း ၾက သည။္ 
ေဆာင္းစာအျဖစသ္ ိုေလွာင ္ထား 
သည့္ ျမကက္ ိုလည္းအခ င္းခ င္း 
ေရာင္းၾကသည။္ ႏြားေခ းက ို 
ေျမၾသဇာအျဖစ္အသိုတးျပ သည။္ 

 



   

ေသေစရန္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ဆီဂ င္မဲ့ေျမေဆြးျပ လိုပ္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ္္“အပူ ေျမေဆြးျပ လိုပ ္
ျခင္း”တြင္ အလြန္ျမင့္ေသာအပခူ  န္၌ အသက္ရွင္ေသာ မက္ခရ ိုေအာ္ ဂ ဲနစ္စင္မ ားမွ ေအာ္ ဂ ဲ
နစ္အေလအလြင့္မ ားအားအသိုတး၀င္၍ တည္ၿင မ္ေသာေျမေဆြး အျဖစ္ သ ို႔ေျပာင္းလဲ ေစ 
သည္။ သင္၏ေျမေဆြးအပိုတအတြင္းရွ အပူခ  န္ ၆၀ ºC သည္ ေပါင္း ပင ္ ေစမ့ ားႏွင့္ ပက္ 
သ ိုဂင္မ ားက ို ေသေစမည ္ (ရစ္ခ က၁္၉၉၂)။ သင္အပူခ  နက္ ို ခတစားရသည ္ အထ  
ေန႔စဥ္ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ 

 
ေတာခိုတ္ဓါးသ ို႔မဟိုတ္သတၱ ေခ ာင္း(ပတို- ၁-၇က၊ စာမ က္ႏွာ ၃၀) က ိုေျမေဆြးအပိုတ၏အ 
လယ္ တည့္တည့္သ ို႔ထည့္၍၁၀မ နစ္ခန္႔ထားပါ။ ျပန္၍ထိုတ္ၿပီးသည့္အခါသတၱ ၏အပူခ  န ္
ဖတ္ သည့့္  ေရာင္ခ ည္သာေမာ္မီတာက ိုအသိုတးျပ ပါ (သင္၏လက္မ ားက ိုအသိုတးျပ ပါ ကထ  
ေတြ႔ ရန္အဆင္ေျပမည္မဟိုတ္ပါ) (ပို တ၁- ၇ ခ၊ စာမ က္ႏွာ ၃၁ )။ ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ေျမေဆြး အပိုတက ို 
တစ္ပတ္တစ္ခါ သိုတးပတ္ဆက္တ ိုက္လွန္ေပးသည္။ ေျမေဆြးအေၾကာင္းက ိုကၽြန္ပ္၏ စာအိုပ္၊ 
အေျခခတက ေသာ-အပ ိုင္း #၄ တြင္ေရးသားထားသည့္ - ေျမေဆြးျပ လိုပ္ျခင္း တြင္ 
ထပ္ေဆာင္း ဖတ္ရႈိုႏ ိုင္ပါသည။္ 
 

ပိုတ ၁-၆။ ဖ လစ္ပ ိုင္ႏ ိုင္ငတ 
အာလ ိုဟာေဟာက္စရ္ွ  
ဤဟဖီာ ထ ိုင္းႏ ိုင္ငတ 
ဘ ိုင္အ ိုဂက္စယ္ူနစ ္သည္ 
ေပါေလာေပၚစည္ပိုတစတျဖစ္
သည္။ 

 



   

 
                            

ပိုတ ၁-၇ က။ အပူပ ိုင္းေဒသႏြားေျခးေျမၾသဇာ၊ ေကာက္ပဲသီးႏွတအကၽြင္းအက န္မ ားႏွင့္ေပါင္းပင္မ ားက ိုအပူေပး၍ေဆြးေျမ ႔ေအာင္ျပ  
လိုပ္သည့္အခါအပူခ  န္မ ားသည္ေဆြးေျမ႔ေစ သည့္လည္ပတ္မႈအစပ ိုင္းတြင္ ၂၅-၃၀ º C မွ >၆၉ º C ရွ ရမည္၊သ ို႔မွသာ ပက္သ ိုဂင္းမ ား 
ႏွင့္ေရာဂါမ ားက ိုလိုတၿခ တစြာႏွ မ္ႏွင့္ႏ ိုင္မည္။ 

 
 

ဘ ိုငအ္ ိုခ ာထိုတလ္ိုပမ္ႈတြငထ္ပေ္ပါငး္ထားသည့္အခ က ္
သင္၏ေျမဆီစီမတခန္႔ခြဲမႈက ိုေနာက္တဆင့္သ ို႔ဆက္လက္လိုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ဘ ိုင္အ ိုခ ာ
ထိုတ္လိုပ္ရာတြင္သစ္ႏွင့္ျပ လိုပထ္ားသည့္ပစၥည္းအေလအလြင့္မ ား၊စပါးခြတကဲ့သ ို႔ေသာအခြတ
မ ားက ို အသိုတးျပ ရနစ္ဥ္းစားပါ။ ပ ိုင္ရ ိုလ ိုင္ေစးရွင္းဟိုေခၚသည့္ထ န္းခ  ပ္သည့္ျဖစ္စဥ ္ (ဂရ  
ဘာသာစကားမွလာ၍ အဓ ပၸါယ္မွာမီးက ိုခြထဲိုတ္ျခင္း ျဖစ္သည္)မ ွ တဆင့့္သစ္သားဆ ိုင္ရာ 
ကာဘြန္ပစၥည္း(လစ္ဂ္နင)္မ ားက ိုအလြန္ျမင့္သည့္စိုပ္ယူစ မ့္၀ငန္ ိုင္သည့္အရာ၊ေျမၾသဇာ-
ထ န္းသည့္အရာ၊ ဇီ၀ဆ  ိုင္ရာပါ၀ါေလွာင္သည့့္ေနရာ နွင့္ေျမဆီပ ို၍ေကာင္းေစေသာအရာအ 

အပဗူဟ ို 

 
   အမ ားဆိုတး ၂မတီာ    

အနဆဲိုတး ၁မတီာ 

 

အမ ားဆိုတး ၂မတီာ    
အနဆဲိုတး ၁မတီာ 

 
အစ ိုဓါတထ္ြက္

သြားသည။္ 

 

ပိုတသြငး္ထားသည့္ 
ႏွစန္ားည ီ

 

ေတာခိုတဒ္ါး 

 

ပိုတ ၁-၇ ခ။ 
လက္ရွ လိုပေ္န  
ေသာေျမေဆြးပိုတအတြင္း 
ဘက္၏ အပူ ခ  နက္ ို 
တ ိုင္းတာေနျခင္း၊ 
 



   

ျဖစ္သ ို႔ေျပာင္းလဲေစႏ ိုင္သည္။ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္ ျဖတ္ရ တ္၍သယ္ေဆာင္လာသည့္ဆ တ္စာမွ 
တိုတ္ေခ ာင္းမ ားႏွင့္အက ိုင္းအခက္အေလအလြင့္မ ားက ိုအေျခာက္ခတ၍တူးထားသည့္တြင္း
အ၀ ိုင္းမ ားႏွင့္အက ိုင္းအခက္ အေလအလြင့္မ ားက ိုအေျခာကခ္တသည္။တူးထားသည့္တြင္း 
အ၀ပတ္ပတ္လည္တြင္ပိုတထားသည္(ပိုတ၁-၈)။  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
အက ိုင္းအခက္မ ားသည္ 
ေရေငြ႔မရွ ေတာ့ဘဲ ေျခာက္ေသြ႔လာပါက ထ ိုအပိုတက ို မီးရႈ ႔သည္။ သင္၏ေလာင္စာအစ ိုႏွင့္ 
စကၠဴ ေျခာက္ သ ို႔မဟိုတ္ ျမက္ ေျခာက္က ိုထ ိုအပိုတေပၚတြငတ္င္၍ အေပၚမွမီးညွ ပါ။ေလ 
စီးေၾကာင္းက ိုအပိုတ ေအာက္မွေန၍ဆြယဲူၿပီး မီးေလာင္ေနစဥ္ မီးက ီခဲ 
မ ားမွတဆင့္အေပၚလမ္းတေလွ ာက္ႀက   တင္အပူေပးမည္။ တိုတ္ေခ ာင္းမ ား က ိုဖ  ထား 
ပါက တြင္းသည္ေအာက္ဘက္မွေလစီး ဆင္းျခင္းက ိုတားျမစ္၍ေအာက္မွေလမ ားက ိုပ တ္ 
ထားမည္ျဖစ္သည္။ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္ ထ ပ္ပ ိုင္းက ိုေလာင္ႏ ိုင္ရန ္ ကြန္ဂ ိုအင္ပါရ ကာ ျမက္အ 
မ   းအစားအားမီးအရွ န္ျမင့္ရန္အသိုတးျပ သည္။ ထ ို႔ေၾကာင့္တီအယ္လ္ယူဒီ ဘ ိုင္အ ိုခ ာစနစ္က ို 
တူးထားသည့္တြင္းအ တြင္း၌ ျဖစ္ေပၚေစ သည္။ တီအယ္လ္ယူဒီျဖစ္စဥ္သည္ ေလာင္ေစ 
သည့္ဆီမ ားႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႔မ ားက ိုေလာင္ ကၽြမ္းသည္။ေလာင္ကၽြမ္းေနစဥ္မီးခ ိုးေလ ာ့နည္း ေစ 
၍သန္႔ရွင္းသည့္ေလာင္ကၽြမ္းမႈက ို ျဖစ္ ေစသည္။ စီးဆင္းႏ ိုင္သည့္ ပ ိုင္ရ ိုလ ိုင္တစ္သည္အ ပတို 
ေအာက္ တစ္ေလွ ာက္ တြင္လိုတ ေလာက္စြာ အလိုပ္လိုပ္ႏ ိုင၍္ ေရျဖင့္ေလာင္း၍ မီးၿင မ္းပါက 
ျပာမျဖစ္မီခ ာအျဖစ္ရယူိုႏ ိုင္သည္(ပိုတ၁-၉)။ ေလာင္ကၽြမ္းမႈက ို မည္သည့္အ ခ  န္တြင ္ ရပ္ 
နားရမည္က ို သ  ႏ ိုင္ရန ္ ပဏာမစမ္းသပ္မႈ ႏငွ့္ အမွားမ ား ျပငဆ္င ္ မႈ မ ားက ို လိုပ္ရပါ 

ပိုတ ၁-၈။ ျဖတ္ရ တ္၍သယယ္ူလာေသာ 
တိုတ္ေခ ာင္းမ ားႏွင့္အက ိုင္းအခက ္
မ ားက ိုဆ တ္မ ားအရြကမ္ ားအား 
စားၿပီးသည့္ေနာကတ္ြင္အေျခာက ္
လွန္းသည္။ေျခာက္ေသြ႔သည္ႏွင့္ 
တၿပ  င္နက၎္တ ို႔က ိုကၽြမ္းက င္စြာ 
ဘ ိုင္အ ိုျခာအျဖစသ္ ို႔အပိုတ၏ထ ပ္ပ ိုင္း 
က ိုမီးညွ ျခငး္အားျဖင့္ျပ လိုပသ္ည္။ 

 



   

မည္။သင္သည္ထင္းအားလိုတးျပာအျဖစ္သ ို႔ မေျပာင္း လဲမ ီ အခ  န ္ တြင္ရပ္ရမည္။ ကၽြန္ပ္တ ို႔ 
သည္တြင္းက ိုအၿမမဲျပတ္ထား၍ေျခာက္ ေသြ႔သည့္ အေန အ ထားမတူေသာ တိုတ္ေခ ာင္း 
အပိုတတအမ   းမ   းလည္းရွ သည္(ဆ တ္စာ အတြက္ ျဖတ္ရ တ္၍သယ္လာသည့္ အကၽြင္းအက န္ 
မ ား-ပိုတ၁-၁၀)။ဤသ ို႔ျပ လိုပ္ျခင္းျဖင့္  ကၽြန္ပ္တ ို႔တြင္ ေဖါင္းပြ၊သတေခ းတက္သည့္သတၱ  သ ို႔မ 
ဟိုတ္စက္မ ားမလ ိုအပ္ သည္ က ို ေတြ႔ရသည္။ ဘ ိုင္အ ိုခ ာက ိုအျခားေသာ တ ရ စၦာန္ 
အစာအၾကြင္းအက န္မွလဲ ျပ လိုပ္ႏ ိုင္သည္။ ေျပာင္း အရြက္ႏွင့္အရ ိုး သ ို႔မဟိုတ္ နာပီ 
ယာျမက္(ပင္နီစီတမ ္ ပါပါရ ီ ယြန္)၊ သ ို႔ေသာ္ ေလွာငအ္ မ္မျပ လိုပ္ဘဲဆင့္စီထားရန္ 
ခက္ခဲသည္။ ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္ ယက္ထားသည့္ စတီးက ိုအ၀ ိုင္းပိုတျပ လိုပ္၍တီအယ္လ္ ယူ 
ဒီအပူခြအဲ မျ္ပ လိုပ္သည္။အိုန္းသီးခြတမ ားက ိုလည္း ျမင့္ေသာအပူခ  နျ္ဖင့္ ဘ ိုင္အ ိုခ ာျပ လိုပ ္
သည္။ ၎က ိုေဆးဖက္၀င္အပင္မ ား ဟင္းသီးဟင္း ရြက္ပငမ္ ားအတြက္ အခင္းမ ားအ 
ေနျဖင့္ ေကာင္းစြာအသိုတးျပ ႏ ိုင္ သည္။ 
 

 

ပိုတ၁-၉။ပူေသာရာသ ီ
တြငေ္ရျပ န္းတီးမႈ 
ေလ ာ့နည္းေစရန္ 
ေရေလာင္းရနႏွ္င့္ 
ေျမတြင္းအေပၚတြင္
ရွ သည့္အပူခြအဲ မ ္
အားျပင္းေသာ 
ေျပင္းမီးဖ ိုိုအား 
“ျပန္လည္ရငွ္သန္ 
ေစရန”္ေရအဆင ္
သင့္ရွ ေနပါသည။္  

 



   

 

  

 
 
 
ဘ ိုငအ္ ိုခ ာက ိုအသကသ္ြငး္ျခငး္ႏွင့္အားျဖည့္ျခငး္ 
ဘ ိုင္အ ိုခ ာက ို နည္းအမ   းမ   းမွျပ လိုပ္ႏ ိုင္သည္။ သ ို႔ေသာ္ ကၽြန္ပ္တ ို႔ႏွင့္ အလိုပ္လိုပ္ေသာ 
လယ္သမားအမ ားစိုတ ို႔သည္လြယ္ကူစြာျပ လိုပ္ႏ ိုင္၍အခ  န္တ ိုအတြင္းအက   းမ ားသည့္နည္း
က ိုလ ိုလားၾကသည္။၎က ိုမည္သ ို႔လိုပ္ေစကာမူသင္သည္ဘ ိုင္အ ိုခ ာက ိုျပန္၍“အသက္သြင္း
” ရမည္။အဟာရႏွင့္မ ိုင္ခရိုဘ္မ ားျဖင့္လည္းျပန္၍အားျဖည့္ရမည္။ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္ဘ ိုင္အ ိုခ ာ 
ထိုတ္လိုပ္မႈၿပီးဆိုတးသည့္အခါ ၎အားေရျဖင့္ ေလာင္းေပးျခငး္ျဖင့္အသက္သြင္းသည္။ ဤ 
အရာသည္ မီးေသြး အား အီလက္ထ ရြန္မ ားတတ္ဆင္ျခင္းျဖင့္အသက္သြင္းသည္။ ဤသ ို႔ 
ျပ လိုပ္ျခင္းျဖင့္ ေျမႀကီးထဲတြငရ္ွ  သည့္အဟာရမ ားက ို ဘ ိုင္အ ိုခ ာမွခ ည္ေႏွာင္ျခင္းက ိုကာ 
ကြယ္ေစသည္။ ခရက္စ(္၂၀၁၇)၏ အဆ ိုအရ ဘ ိုင္အ ိုခ ာ အတြက္ခ က္ခ င္းအက   းသက္ 
ေရာက္မႈရရွ ေစရန ္ “အသက္သြင္းျခင္း” ဟူေသာျဖစ္စဥ္က ိုျပ လိုပ္ေပးရမည(္ကာကြယ္ျခင္း 
သ ို႔မဟိုတ္ အားသြင္းျခင္း ဟူေသာအသိုတးအႏႈန္းလည္းရွ  သည္)။ အသက္သြင္းၿပီးသည္ႏွင့္ 
တၿပ  င္နက/္ႏွင့္ လ ိုအပ္သေလာက္ျမင့္ေသာ အဆင့္ရွ သည့္ ႏ ိုက္ႀတ  ဂ င္ႏွင့္ ေဖါ့ဖရပ္မ ားက ို 
လိုတေလာက္စြာအားျဖည့္ၿပီးသည့္အခါမ ိုက္ခရ ို (အေသးစား)-သတၱ၀ါမ ားသည္အရြယ္ေရာက ္
သည့္ ဘ ိုင္အ ိုခ ာ ကြန္ေပါင္းမ ားတြင္ျဖစ္တည္၊ တ ိုးတက္၍ ႀကီးထြားလာသည္။ 

ပိုတ ၁-၁၀။ တပတ္တႀက မ္စိုေဆာင္းေသာတိုတ္မ ားက ို ညီမွ စြာေျခာက္ေသြ႔ေစပါ။ ၎တ ို႔၏အစ ိုပါ၀င္မႈ ၂၀-၃၀%ရွ  
သည့္အခါ တီအယ္လ္ယူဒီ အပူခြသဲည္။ အစ ိုပါ၀င္မႈ၂၀-၃၀%ရွ သည့္အခါတိုတ္မ ားသည္ဆတ္၍ၾကြတ္မည္၊၎ 
တ ို႔က ို ေကြးသည့္အခါအက္၍အစ မ္းေရာင္အလႊာမ ားမရွ ေတာ့ပါ။ အပူခြသဲည့္အခါတြင္တိုတ္ေခ ာင္း၏အခြတပြန္း၍ 
ပြေနသည္က ိုအဆိုတးပ ိုင္းတြင္ေတြ႔႔ရပါကေရပါ၀င္မႈမ ားေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၂၀-၃၀%တြင္ စ ိုထ ိုင္းဆတြင္ 
ဆီပါ၀င္၍ေရမဟိုတ္ပါ၊ သစ္မွလစ္နင္၊ စယ္လူေလာ့စ္ ႏွင့္ စီမ စယ္လူေလာ့စ္တ ို႔က ို ျခာ အျဖစ္ေျပာင္းရန္အေထာက္ 
အကူျဖစ္ေစသည္။ ျပာအျဖစ္သ ို႔ေျပင္းလဲျခင္းမျဖစ္ေစပါ။ 

 



   

 
ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္ ဇီ၀ဆ  ိုင္ရာႏွင့္အဟာရမ ားက ိုလည္းထပ္ေပါင္းသည္။ အေၾကာင္းမွာဘ ိုင္အ ို 
ခ ာမွေျမဆီေျမၾသဇာက ို ေျမႀကးီထဲသ ို႔ထည့္သည့္အခါ တင္းၾကပ္မႈမျဖစ္ရန္အတြက္ျပ လိုပ္ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္ဘ ိုင္အ ိုခ ာက ိုအီးအမ္၊ ေဆြးေျမ႔သည့္လၻက္၊ ၾကြယ္၀ သည့္ 
ကန္ ေရ သ ို႔မဟိုတ္ငါးစာ/ငါးစားျမက္မ ားျဖင့္အားျဖည့္သည္။ လ ိုအပ္သည့္အခါ လ ိုအပ ္
ေသာပတ္ ၀န္းက င္က ိုေျခရာခတေစႏ ိုင္ရန္အတြက္တြင္းထြက္ေက ာက္မႈန္႔မ ားႏွင့္ကယ္လ စီ 
ယမ္အတြက္ ထတိုးေက ာက္က ို အသိုတးျပ သည္။ ထပ္ေဆာင္းအခ က္အလက္မ ား အတြက္ 
မက္လပ္လင္၊ ၂၀၁၆)က ိုၾကည့္ပါ။  
 
ဘ ိုင္အ ိုခ ာက ိုအသိုတးမျပ မီမည္မွ ၾကာၾကာထားရမည့္အေပၚအျငငး္ပြားမႈမ ားရွ သည္။ ရက္မ ား 
မွႏွစ္မ ားအထ ေဆြးေႏြးၾကသည္၊သ ို႔ေသာ္သိုေတသနမ ားထပ္မတျပ လိုပ္ရန္လ ိုအပေ္နေသး
သည္။ သိုေတသနပညာရွငတ္စ္ဦးမွ ၁၅လ အထက္က ို စမ္းသပ္ရာ စ ိုက္ကြင္း၏ - 
အသက္၁၅လေနာက္ပ ိုင္းတြင္ဘ ိုင္အ ိုခ ာသည္စီအီးစီပ ို၍ ျမင့္သည္က ိုေတြ႔ရွ  ခဲ့ရသည္။ 
ေယဘိုယ အားျဖင့္ ၁၅လစ ိုက္ကြင္း-အသက္ရွ မွသာလွ င္ဘ ိုင္အ ိုခ ာpH ႏွင့္ နာႏ ိုပ ိုးမ က္ႏွာ 
ျပငဧ္ ရ ယာတြင္သ သာသည့္ အက   းသက္ေရာက္မႈရွ သည္၊ ႏွစ္မ   းစလိုတးသည္ ေလ ာ့နည္း 
သြားသည္၊ စီအီးစီမွာမူ တ ိုးပြားလာသည္ (မူခရ္ဂ ီး ႏွင့္အျခားသူမ ား ၂၀၁၄)။ ဘ ိုင္အ ိုခ ာက ို 
ျပန္လည္အ သက္သြင္း၍ အားသြင္းၿပီးသည့္ေနာက္ရက္ပ ိုင္းအတြင္းအသိုတးျပ  ႏ ိုင္သည္က ို 
ေတြ႔ရသည္။ သ ို႔ေသာ္ သင္သည္၎က ို အ တ္မ ားတြင္ထည့္၍ ပိုတထားၿပီး ေနာင္အခ  န ္
အတြက္စိုေဆာင္းထားႏ ိုင္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ ားစြာသ ိုေလွာငထ္ားႏနိုင္သည္။ ခ ာတြင္အ 
ျဖဴေရာင္ရွ သည့္ မ ႈမ ားစြာကေတြ႔ရပါက မအတၾ့သပါႏွင့္။ သင္သည္သင္၏ဘ ိုင္အ ိုခ ာက ိုအား 
သြင္းရန္အရည္အေသြး ေကာင္းသည့္ေျမေဆြး သ ို႔မဟိုတ္အီးအမ္၁က ိုအသိုတးျပ ပါကသူတ ို႔ 
အားလိုတးသည္အက   းျဖစ္ႏ ိုင္ပါသည္။ သင္သည္ ပ ို၍သင္ယူလ ိုပါကကၽြန္ပ္၏ ဘ ိုင္အ ိုခ ာ 
ေရြးခ ယ္မႈ ပ ို႔ခ ခ က္စလ ိုက္ရႈ းက ိုၾကည့္ပါ(မ ကယ္စန္ ၂၀၁၀)။ 
 
 
 
 
 



   

ေဒသတြငး္ရရွ ႏ ိုငသ္ည့္ ေဘးထြက ္- စြန္႔ပစပ္စၥညး္မ ားက ိုအသိုတးျပ ျခငး္ 
သင္၏စ ိုက္ပ   းေရးစနစ္က ိုအျပည့္အ၀ပူးေပါင္းရနႏွ္င့္အထြက္တ ိုးရန္ႏွင့္၀ယ္ရသည့္ပစၥည္း 
မ ားအတြက္ကိုန္က စရ တ္သက္သာေစရန္စြန္႔ပစ္ကိုန္ပစၥည္းမ ားက ိုအသိုတးျပ ႏ ိုင္သည့္ေဘး
ထြက္ပစၥည္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲႏ ိုငမ္ည့္နည္းက ိုရွာပါ။၀က္ထီးမ ား၀လာေစရန္ကၽြနပ္္တ ို႔သည္
၎တ ို႔အားဖြႏဲို၊ငါးေျခာက္မႈန္႔၊အးီအမ္တြင္အခ ဥ္ေဖါက္ထားသည့္အိုန္းဆတမႈန္႔စသည္တ ို႔က ို  

 

 

 

 

 

 

ေကၽြးသည္။၀က္မ ားအားေကာက္ပဲသီးႏွတအၾကြင္းအက န္မ ားက ိုေကၽြးျခင္းျဖင့္ကၽြန္ပ္တ ို႔၏အ
စာစရ တ္က ို က ဆင္းေစသည္။ ၿခတေမြးတ ရစၦာန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ပူး ေပါင္းျခင္း၏ ႀကီးစြာေသာ 
အက   းရလဒ္ျဖစ္သည္။ကၽြနပ္တ္ ို႔သည္အ ပ္ရန္အခင္းက ိုလႊစာမႈန္႔က ိုအသိုတးျပ သည္၊အဂၤေတ 
ၾကမ္းခင္းအေပၚတြင္ကဲ့သ ို႔မဟိုတ္ဘဲတင္းမာမႈက ိုေလ ာ့နည္းေစျခင္းႏွင့္သဘာ၀အေလ ာက္
ေနထ ိုင္ရမႈက ိုေပးႏ ိုင္သည္၊အီးအမ္-ျဖင့္စီမတထားသည့္လႊစာမႈန္႔အခင္းသည္ အန႔တအသက္ႏွင့္ 
ယင္ေကာင္မ ားက ိုလည္း သက္သာေစသည္ (ပိုတ ၁-၁၁)။ ကၽြန္ပတ္ ို႔၏ စနစ္တြင္ ေဆးေၾကာ 
ျခင္း - မရွ ျပ လိုပ္ပိုတျဖစ္သည္၊ ၀က္ထီးမ ားက ိုလိုပ္ငန္းၿပီးဆိုတး သည္အထ တစ္ေကာင္လွ င္ ၂မ ီ
တာပတ္လည္(၅၀ေကဂ ီအထက္)ျဖင့္ထားသည္။ေရႏွင့္လိုပ္အားက ိုတရက္ႏွစ္ႀက မ္ပ ိုက္ႏွင့္
ေဆးေၾကာရသည့္လိုပ္အားလမဲကိုန္ပါ။အညစ္အေၾကးအ ိုင္၏အနတ႔မ ားက ိုလည္းဤနည္း 
ျဖင့္ေရွာင္ရွားႏ ိုင္သည္။ 

ပိုတ ၁-၁၁။ ေဂဟေဗဒ-ႏ ိုင္ငတျခား 
သား ဧည့္သည္မ ား သည္ 
ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ေဆးေၾကာရန္မ
လ ို၊ အနတ႔မရွ သည့္ ၀က္ထီး 
ေလွာင္ အ မ္မ ားက ိုၾကည့္၍ 
အျမဲအတ့ၾသၾကသည္။ လူအ 
မ ားတ ို႔သည္ ၀က္ထီးေမြးျမဴ 
ေရးအား ေပ ာ္စရာေကာင္း ၍ 
ပတ္၀န္းက င္ဆ ိုင္ရာ က န္းမာ 
သည့္အေလ့အထျဖစ္သည္
က ို မသ ၾကပါ။ 



   

 

၀က္ထီး၏ေျမၾသဇာထိုတ္လိုပ္မႈသည္အလြန္မ ားပါသည္။ေကာင္းစြာေဆြးေျမ႔ေအာင္ျပ လိုပ္
ပါကအလြန္ေကာင္းေသာေျမၾသဇာက ိုရရွ သည္။ကၽြန္ပ္တ ို႔သည့္ေျမၾသဇာက ိုေန႔စဥ္သ မ္း၍
အ ပ္ရန္အခင္းက ိုမည္သည့္အခါမွ မဖယ္ထိုတ္ပါ။ထ ိုအခါအခင္းမာွအခ  န္ၾကာလာသည္ႏွင့္
အမွ  ပ ို၍ၿင မ္လာသည္၊ အက   းျပ မ ိုင္ခရိုဘ္ မ ားသည္လည္းအခင္းတြင္လႊမ္းမ ိုးလာသည္။ 
တခါတရတအခင္းက ို ထပ္၍ခင္းေပး ရန္လ ိုအပ္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆ ိုေသာ္ေျမၾသဇာက ို 
သ မ္းေသာအခါအနည္းငယ္ေသာပမာဏသည္ေဆြးေျမ႔သ ို႔မဟိုတ္ေပ ာက္ကြယ္သြားေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ၿခတေမြးတ ရစၦာန္ေမြးျမဴ ေရးယူနစ္အားလိုတးထဲတြင္၀က္ထီးေမြး 
ျမဴေရးသည္အျမတ္အစြန္း အမ ားဆိုတးျဖစ္သည္၊ သ ို႔ေသာ္ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္အျခားေသာယူ နစ ္
မ ာ ႏွင့္သက္ရွ အမ   းမ   းပူးတြထဲားရွ မႈက ိုထ န္းသ မ္းထားဆဲရွ သည္(ပိုတ ၁-၁၂)။ 

ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ လႊတ္ထားေသာၾကက္မ ားသည္ အီးအမ္ ၁ ျဖင့္အခ ဥ္ေဖါက္ထားသည့္ေျပာင္း၊ 
ပဲ၊ ဖြႏဲို၊ အိုန္းဆတေျခာက္၊ အာဇ ိုလာပင္ႏွင့္ဘဲစား ေရေမွာ္အနည္းငယ္က ို စားၾကသည္။  
ဥၾကက္မ ားသည္ ျဖည့္စြက္စာ အျဖစ္ထိုတးေက ာက္အေၾကႏွင့္ကယ္လ္စီယမ္က ို ရရွ ၾက 
သည္။ ကၽြန္ပ္တ ို႔ သည္ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ၾကက္မ ားက ိုအစာရွာစားရန္ႏွင့္ကိုတ္ျခစ္ရန္ေနရာမ ားစြာ 
ေပး ထားပါသည္။ ေရက ိုအၿမဲရႏ ိုင္ရန္ျပ လိုပ္ေပးထားသည္(ပိုတ ၁-၁၃ႏွင့္ ပိုတ ၁-၁၄)။ ေလွာင္ 
ထားေသာၾကက္မ ား က ို သဘာ၀ပစၥည္းမ ားႏွင့္လိုပ္ထားသည့္ အ ပ္ရန္အခင္းမ ားလိုပ္ထား 
ေပးသည္။ 

ပိုတ ၁-၁၂။ ကၽြန္ပတ္ ို႔၏ 
ဘဲေရကန္စနစ္မ ွ ကန ္
ေရက ိုအျခားေသာ 
ေမြးျမဴေရး တ ရစၦာန္အ 
တြက္အစာမ ားက ိုစ ိုက္
ရန ္အ သိုတးျပ သည။္ 

 



   

 

 

၎သည္၀က္ေမြးျမဴေရးစနစ္တြင္သိုတးသည့္လႊစာမႈန္႔အခင္းႏွင့္ဆင္တူသည္။သ ို႔ေသာ္စပါးခြတ
၅၀%အထ သိုတး၍ မီးေသြး၅% ေရာထည့္သည္။ ထ ိုသ ို႔ေရာျခင္းျဖင့္ေျမၾသဇာက ိုတည္ၿင မ္ေစ 
သည္။ အေၾကာင္းမွာ အမ ိုးနီးယားႏွင့္မ ိုက္ခရ ိုေအာ္ဂဲနစ္စငမ္ ား အခ ဥ္ေပါက္ျခင္းျဖင့္ ႏ ိုက္ 
ထ ရစ္ႏွင့္ ႏ ိုက္ထရ တ္ကဲ့သ ို႔ေသာ ဂက္စ္-မဟိုတ္သည့္ အရာသ ို႔ေျပာင္းေစေသာ ေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္အခင္းမ ားက ိုအီးအမ္၁ျဖင့္ပ ိုးသတ္(ဖ နး္)သည္။ အက   းျပ  မ ိုက္ခရ ို 
ေအာ္ဂဲနစစ္င္မ ားသည္ၿခတေမြးတ ရစၦာန္မ ား အတြက္က န္းမာသည့္ ပတ္၀န္းက င္ျဖစေ္စျခင္း၊ 
အနတ႔ နည္းေစျခင္းႏွင့္ ယင္ေကာင္မ ားက ိုလည္းနည္းသြားေစသည္။ ၾကက္မ ားက ို လိုပ္ေပး 
ထား သည့္ အခင္းမ ားအားမည္သည့္အခါမွ  ကိုန္စင္သည္ထ မလွဲထိုတ္ပါ။ အခင္း အ 
ေဟာင္း ၅၀%က ို ထိုတ္၍ အသစ္ႏွင့္လဲေပးသည္။ အသားက ၿပီးသားအ တ္ယာ အခင္း 
သည္ဇီ၀ေဗဒဆ ိုင္ရာအရတည္ၿင မ္၍ စနစ္တက စီမတခန္႔ခြမဲႈျပ လိုပ္ပါက အခန္းတြင္းေနထ ိုင္ 
သည့္တ ရစၦာန္မ ားအား လိုတၿခတ မႈက ိုေပးသည္။ အခင္းအားလိုတးက ို ဖယ္လ ိုက္ပါက အက   း 

ပိုတ ၁-၁၃။ သေဘၤာ 
ပင္အခင္းတြင္ၾကက ္
မ ား ကိုတ္ျခစ္၍ 
ျမက္မ ားက ိုစားေန 
စဥ္အရ ပ္ေအာက ္
တြငခ္ ိုနားေနပိုတ။ 

 

ပိုတ ၁-၁၄။ ၾကက္မ ား 
ျပ တ္က ေနသည့္အ 
မွည့္လြနသ္ည့္အသီး 
မ ားမွအေကာငမ္ ားက ို 
စားေန၍ယင္ေကာင ္
ျပႆနာေလ ာ့ပါးေစ 
သည္။ 

 



   

ျပ မ ိုက္ခရ ိုေအာ္ဂဲနစ္စင္အ ေကာင္ေရမ ားအားလိုတး ကိုန္သြား၍အစမွျပန္၍ ျပ လိုပ္ရမညျ္ဖစ ္
သည္။ ခင္းခါစအခင္းမ ား သည္တည္ၿင မ္မႈမရွ ၊ အစပ ိုင္းတြငေ္ရာဂါပ ိုးမႊားျပႆနာျဖစ္ႏ ိုင္ပါ 
သည္။ 

န ဂိုတး 

ပူးေပါင္းသည့္ ၿခတေမြးတ ရစၦာန္ေမြးျမဴေရး စနစ္မ ားသည္အက   းေက းဇူး မ ားစြာေပးပါသည္ 
(ဇယား၂ ႏွင့္၃)။ သတ ရွ ေသာစီမတမႈႏွင့္အနည္းငယ္မွအစျပ သည့္ လယ္သမားမ ားသည္ ႏြား 
မ ား၊ ဆ တ္မ ား၊ ၾကက္မ ားႏွင့္၀က္ထီးမ ားက ိုေပါင္းစပ္ေမြးျမဴႏ ိုင္မည္ျဖစ္၍သူတ ို႔၏လယ္ယာ 
လိုပ္ငန္းက ို တည္ၿင မ္ေစႏ ိုင္မည္။ ေကာက္ပဲသီးႏွတအကၽြင္းအက န္မ ားသည္အစာစရ တ္က ို 
နည္းေစမည္ျဖစ္၍ ေနာကေ္ခ းေျမၾသဇာမာွ ေျမၾသဇာအတြက္ကိုန္က စရ တ္က ို ေလ ာ့နည္း 
ေစမည္။ေနာက္ေခ းေျမၾသဇာက ိုခ က္ျပ တ္ရန္သ ို႔မဟိုတ္အပူေပးရန္အတြက္ဘ ိုင္အ ိုဂက္စ္
ထိုတ္ႏ ိုင္၍ လယ္ယာစရ တ္သက္သာေစမည္။ လႊတ္ေၾကာင္းေသာၿခတေမြးတ ရစၦာန္မ ားသည္ 
ေပါင္းပင္မ ားက ိုရွင္းလင္းေပး၍ေျမဆီ၏က န္းမာေရးက ိုတ ိုးတက္ေစသည္။ထ ေရာက္သည့္
စမီတမႈျဖင့္ သင္သည္ျဖတ္ရ တ္၍ သယ္လာသည့္အစာမ ားမွအေလအလြင့္မ ားတ ို႔က ို ဘ ိုင္ 
အ ိုခ ာ ၏ ေဘးထြက္ပစၥည္းအျဖစ္အသိုတးျပ ႏ ိုင္မည္။ အဓ ကအခ က္မွာ တစ္ႀက မ္လွ င ္ သင့္ 
ေလ ာ္ သည့္နည္းပညာတစ္ခိုက ိုယူ၍ လိုပ္အားေလ ာ့ခ ႏ ိုင္မည့္နည္းက ိုရွာပါ။ မၾကာမီအ 
ခ  န္တြင ္ သင္သည္အေတြ႔အႀက တမ ားမွ သင္ယူရရွ သည့္အရာမ ားမွ ျပ ျပင္ေျပာင္းလဲ၍ အ 
သိုတးျပ ျခင္း ျဖင့္လိုပ္ငန္းက ိုစ တ္ခ စြာတ ိုးခ ဲ႔ႏ ိုင္မည္။ ထ ိုအခါသင္သည္သင့္ေဒသရွ အျခား 
ေသာလယ္သ မားမ ားအား မွ ေ၀ႏ ိုင္ပါလ မ့္မည!္ 

 

 

 

 

 



   

ဇယား ၁ -၂။ တ ရ စၦာနမ္ ားက ို စ ိုကပ္   းေရးဆ ိုငရ္ာေဂဟစနစမ္ ားသ ို႔ေပါငး္စပျ္ခငး္၏ အက   းေက းဇးူ 
မ ား (ကာပငတ္ာ - ေဘာ ့ႏွင့္အျခား ၂၀၁၃)။ 

ေရာေႏွာသစေ္တာေဂဟစနစ ္ တ ရစၦာနမ္ ားမအွက   းအျမတ ္
(ယူအကစ္ေ္ဒၚလာ) 
(ေကာကပ္သဲးီႏွတမအွျမတမ္ပါ) 

ရငး္ျမစမ္ ား 

ကၽြႏဲြားမ ားေဆာင္းတြင္း 
ေျမဆီက ိုကာ ကြယ္ေပး 
သည္ ့ရ ိုင္းျမက္မ ားစားေနစဥ ္

$ ၁၇၀ - $ ၅၆၀/ဟက္တာ ဘရန္စ္ဘီ၊ ၁၉၉၉ 

ကၽြႏဲြားမ ားေဆာင္းတြင္း 
ေျမဆီက ိုကာကြယ္ေပး 
သည္ ့ရ ိုင္းျမက္မ ားစားေနစဥ ္

$ ၂၂၇ - $ ၃၂၃/ဟက္တာ ေဟးလ္ ႏွင့္ အျခား၊ 
၂၀၀၄ 

သ ိုးႏွင့္ ၾကက္ငယ္မ ား ေနြးဦး - 
ေဆာင္းဦး စ ိုက္ပ   းေရးရာသီ 
ငါးလခန္႔အတြင္း စားက က္ေျမ 
တြင္စားေနျခင္း 

$ ၂၀၇၇/ဟက္တာ ေလာ္၀ီ၊ ၂၀၀၉ 

ကၽြႏဲြားမ ားေဆာင္းတြင္းေျမဆီ
က ိုကာကြယ္ေပးသည္ ့ရ ိုင္းျမက္
မ ားႏွင့္ ျမင္းစားဂ  တ(မိုေယာ) 
စားေနစဥ ္

$ ၂၀၀/ဟက္တာ စီရ-ီပရီအယ္တ ို 
ႏွင့္အျခား၊ ၂၀၀၇ 

 

ဇယား ၁-၃။ ေကာက္ပဲသီးႏွတ - ၿခတေမြးတ ရစၦာန္ပူေပါင္းေရးမ ား၏မ ားစြာေသာအက   းေက းဇူး 
မ ားအထအဲမွ အခ    ႔က ို ေဖၚျပထားေသာအက ဥ္းခ  ပ္ဇယား (ခါစ္ဘယ္ဂ င္ ၂၀၀၈)။  

၁။ တ ိုက္ရ ိုက္ႏွင့္/သ ို႔မဟိုတ္ ေဆြးေျမ ႔ေအာင္ျပ လိုပ္ၿပီးအသိုတးျပ ႏ ိုင္သည့္ အာဟာရ 
ရငး္ျမစမ္ ား။ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ထိုတ္လိုပ္မႈက ို ေပါင္းစညး္ျခင္းျဖင့္ 
လယ္ယာတစ္ခိုလိုတး၏အာဟာရ ထိုတ္လိုပ္မႈႏွင့္ သြင္းယူမႈတ ို႔သည္ပ ို၍မွ တမႈရွ  လာသည္။ 

၂။ အာဟာရမ ား၊ ေျမၾသဇာႏွင့္ေျမေဆြးထည့္ျခင္းေၾကာင့္ ေျမဆီေအာ္ဂဲနစပ္စၥည္း မ ား 
တ ိုးတက္လာ၍၊ ဇ၀ီဆ ိုငရ္ာလႈပရ္ာွးမႈမ ား၊ ျဖစႏ္ ိုငေ္ျခရွ သည့္မညသ္ည့္ေရာဂါမ ား 
က ိုမဆ ိုႏွ မႏွ္ငး္ႏ ိုငသ္ည။္ က န္းမာလာသည့္ေျမဆီသည္မ မ က ိုယ္က ိုရငွ္းလင္းစြာႏွင့္ 
လွ င္ျမန္စြာေဖၚျပလာႏ ိုင္သည္၊ ၎တြင္တ ိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည့္ေျမဆ ီ



   

အဟာရလည္ပတ္မႈ၊ ေျမဆီတည္ေဆာက္မႈတ ိုးတက္လာျခင္း၊ ေျခာကေ္သြ႔ေသာ 
ေျမဆီမ   းတြင္ေရထ န္းႏ ိုင္ေသာပမာဏပ ိုေကာင္းလာျခင္းႏွင့္ေျမဆီမ ားတြင္ေရစီးေကာင္း 
လာျခင္းတ ို႔ပါ၀င္သည္။ 

၃။ ၿခတေမြးတ ရစၦာန္လိုပ္ငန္းမ ားသည္ “မ က္ဖိုတ္/မ က္လႊာခ ပ္” ႏွင့္အလွည့္က ရွ ေနေသာ ေျမ 
ယာမ   းမ ားအတြက္အက   းရွ ေစႏ ိုင္ပါသည္။ မ က္ဖိုတ္မ ားသည္ေျမဆီတည္ ေဆာက္မႈ 
(ျမက္အျမစမ္ ား) ႏွင့္ ေျမေျမာင္းမ ားက ို(ပဲပင္မ ား/အယ္လ္ဖာလ္ဖာ) အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစသည္။ ပဲေတာင့္ရွည္တြင္ပါ၀င္သည့္အရာမ ားျမင့္သည့္ ျမက္ပငမ္ ားသည္လည္း 
၎တ ို႔က ို ေကာက္ပဲသီးႏွတအပင္တန္းစ ိုက္ပ   းေရးအသြင္သ ို႔ျပန္လည္လိုပ္က ိုင္သည့္အခါ 
ႏ ိုက္ႀတ  ဂ င္ရင္းျမစ္က ိုေပးႏ ိုင္သည္။ 
 

၄။ ၿခတေမြးတ ရစၦာန္လိုပ္ငန္းသည္ ေကာကပ္သဲးီႏွတအကၽြငး္အက နႏ္ွင့္အေလအလြင့္မ ားက ို 
အသိုတးျပ ရနေ္ပးသည္ သ ို႔မဟိုတ္ ႏႈတ္ပစ္ရမည့္ေကာက္ပဲသီးႏွတပင္မ ားရရွ သည္။ ဤအ 
ရာသည္ေမြးျမဴေရးတ ရစၦာန္မ ားက ို“ေစ းေတာ္”သည့္အစာမ ားေကၽြးသည့္အခါေရာဂါေလ ာ့ 
နည္းေစရန္အေထာက္အကူျပ သည္။ ႏ ို၀င္ဘာလတြင္ႏြားမ ားက ိုဖရိုတခင္းမ ားအား အသိုတးျပ  
လႊတ္ေၾကာင္းျခင္းျဖင့္အလြန္ေကာင္းသည့္အစာက ိုရ၍ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စ ိုက္ပ   းေသာ 
လယ္သမားမ ားအားလယ္ကြက္မ ားက ိုရွင္းလင္းေပးရာလည္းေရာကသ္ည္။ 
 

၅။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ပင္မ ားႏြယ္/မွီမည့္အပင္အျဖစ္အသိုတးျပ ႏ ိုင္သည့္အႏွတပင္မ ားသည္ ျခတေမြး 
တ ရစၦာန္အစာအျဖစ္ေကာင္းစြာက ိုက္ညီမႈရွ သည္။ေဆာင္းတြင္းအႏွတပင္မ ားသည္ေဆာင္း 
တြင္းအဟာရ၊ ေပါငး္ပငထ္ နး္ရနေ္ဆာင္းတြင္းႏွင့္ေႏြဦးႏွစ္ရာသီစလိုတးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးသည္။ သိုတးရြက္ဆ ိုင္ပဲပင္မ ား သ ို႔မဟိုတ္ အျခားေသာပဲပငမ္ ားစ ိုက္ပ   းထားသည့္ေနရာ 
တြင္ ေနာက္ပ ိုင္း၌ ႏ ိုက္ႀတ  ဂ င္က ိုအလွည့္က ေပးႏ ိုင္၍အခင္းလ ိုက္စ ိုက္သည့္ေကာက္ပဲ 
သီးႏွတအတြက ္ျပင္ဆင္မႈေလ ာ့ခ ႏ ိုင္သည္။ 

၆။ ေမြးျမဴေရးတ ရစၦာန္ထိုတ္ကိုန္မ ားက ိုေစ းကြက္တြင္ေရာေႏွာထည့္၀င္ျခင္းသည္ ေဆာင္း 
ရာသီတြင္၀င္ေငြတ ိုးရန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏ ိုင္၍ စီအက္စ္ေအလိုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ 
အတြက္အသစ္ေသာက႑က ိုထပ္ေဆာင္းေပးသည္။ 

၇။ ေအာင္ျမင္သည့္ “စိုတတြ”ဲ တ ရစၦာန/္ဟင္းသီးဟင္းရြက္လိုပ္ငန္းသည္ လယ္ယာေဒသတစခ္ို 
အတြငး္လထူိုတစရ္ပက္ ိုတညေ္ထာငရ္နအ္ကအူညျီဖစႏ္ ိုငသ္ည္။ အလိုပ္မ ားသည့္ရာသီ 
မ ားတြင္ပူးတြဲလိုပ္ငန္းသည္လည္းစက္ယႏၱရားရင္းျမစ္မ ားႏွင့္ လိုပ္အားက ိုမွ ေ၀ရန္နည္း 
လမ္းတစ္ခိုျဖစ္သည္။  



   

 



   

 

 

 

အွာလိိုဟွာလယ္ယွာရ ိေရသတ၀ၱါစငတ္ွာ 

အွာလိိုဟွာလယ္ယွာတြင ္တိရစၦွာန္မ ွာားသဟဇွာတရ စိြွာ ေနထိိုင္ပို ံ



   

အခနး္ ၂ 

ငါးေမြးျမဴေရးက ို 
အေသးစားလယယ္ာလိုပင္နး္တြငေ္ပါငး္စညး္လိုပေ္ဆာငျ္ခငး္ ႏွင့္ 

ငါးမ ားအတြကအ္စာထိုတလ္ိုပဖ္နတ္းီျခငး္ 

 

န ဒါနး္ 

လယ္ယာထြက္ ေျမၾသဇာအဆီအႏွစ္မ ားသည္ စ ိုက္ပ   းေရးက ိုပ ို၍တည္တတ့ခ ိုင္ျမဲေစပါသည္။ 
ေကာက္ပဲသီးႏွတအကၽြင္းအက န္မ ားႏွင့္ေျမေဆြးမ ားတ ို႔သည္အဟာရလည္ပတ္မႈမ ား၏အ 
ပ ိုင္းမ ားျဖစ္၍ျမင့္မားေသာအပူေပးျခင္းျဖင့္ေျမေဆြးျဖစ္ေအာင္ျပ လိုပ္ျခင္း(ဘက္တီးရီးယား
မ ားစြာကဲ့သ ို႔ေႏြးေသာပတ္၀န္းက င္တြင္ႀကီးထြားမႈအေကာင္းဆိုတးျဖစ္ေသာ)၊တီက စ္စာမ ား
အျဖစ္ဖန္တီးျခင္း(တီေကာင္မ ားအားစြန္႔ပစ္ေအာ္ဂဲနစ္မ ားက ိုအစာအျဖစေ္ကၽြးၿပီးေနာက္ 
က စ္စာမ ားက ိုယူျခင္းျဖင့္ေျမေဆြးမ ားျပ လိုပ္ျခင္း၊ဘ ိုခိုရွ ထိုတလ္ိုပ္ျခင္းသ ို႔မဟိုတ္ေျမၾသဇာ
အစ မ္းမ ားက ို အသိုတးျပ ျခင္းအားျဖင့္ ထည့္၀င္ရေသာ ကိုန္က စရ တ္မ ားက ိုသက္သာေစႏ ိုင ္
သည္။လယ္သမားမ ားသည္မ မ တ ို႔ထတတြင္ရွ ႏွင့္ၿပီးေသာအရာမ ားက ိုစီမတခန္႔ခြ၍ဲအသိုတးျပ ပါက
လယ္ယာထြက္အစာမ ားသည္လည္း ကိုန္က စရ တ္က ို သက္သာေစႏ ိုင္သည္။ ဥပမာအား 
ျဖင့္လယ္သမားမ ားသည္ကၽြႏဲြားမ ားအတြက္စားက က္လွန္ထားျခင္းအားျဖင့္စားက က္မ ား 
ျပ လိုပ္ထားျခင္း၊ေကာက္ပဲသီးႏွတအကၽြင္းအက န္ႏွင့္ေဘးထြက္ပစၥည္း(အရည္ၾကည္ႏွင့္အ
ဆီအႏွစ္ထိုတ္ထားေသာႏ ို႔ကဲ့သ ို႔ေသာ) မွ၀က္စာျပ လိုပ္ျခင္း၊ ဆ တ္မ ား အတြက္ျဖတ္-၍-
သယ္ယူသြားႏ ိုင္ရန္ပဲခ တ ပိုတ္မ ားက ိုရ တ္ျခင္းႏွင့္ေရေပၚတြက္ေဖာႏ့ ိုင္ေသာသတၱ ရွ သည့္ဒရင္
ေကာက္ပင္မ   းမ ားႏွင့္အျခားေသာေရတြင္ရွင္သန္ေသာအပငမ္ ားက ိုငါးမ ားႏွင့္ေမြးျမဴထား 
ေသာၾကက္မ ားအတြက္ျပ လိုပထ္ားျခင္းတ ို႔ျဖစ္သည္။ 

ေမြးျမဴေရးသ ပ္သည္းမႈတ ိုးျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ ထိုတ္လိုပ္ေသာလယ္သမားမ ားသည္မ မ 
တ ို႔၏စနစ္အက   းအတြက္လယ္ယာတ ိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းမ ားတ ိုးလာရန္ႏွင့္နည္းစနစ္ 



   

မ ားက ိုရွာေဖြလာၾကသည္။ဤေဆာင္းပါးသည္အေသးစားလယ္မားမ ားအေနျဖင့္လယ္ယာ
-ထြက္ငါးအစားအစာမ ားတြင္ေအာင္ျမငမ္ႈရရန္လ ိုအပေ္သာနည္းမ ားႏွင့္နည္းပညာမ ားက ို 
စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။လယ္သမားတစ္ဦးသည္ပထမတြင္မ မ ၏ၾကယ္ျပန္႔ေသာလက္ရွ 
စနစ္မ ားက ိုအျပည့္အ၀အသိုတးျပ ရမည္ျဖစ္၍(ပ ို၍ႀကတ႔ခ ိုင္စြာ)ထ ိုေနာက္တြင္၎၏ေယဘိုယ 
လည္ပတ္မႈက ိုတ ိုးျမွင့္သြားရမည္(ပိုတ ၂-၁၊ စာမ က္ႏွာ ၄၄)။ 

 

 

အေရးႀကီးပါသည္ - မ ားစြာေသာဂ ာနယ္မ ား၊ စာတမ္းငယ္မ ားႏွင့္လမ္းညႊန္မ ားတ ို႔ သည္ 
ပထမဦးစြာ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈႏွင့္- ယင္းေနာက္ေကာင္းမြန္ေသာ - စီမတခ က္ခ ျခင္း၊ အရင္း 
အႏွီးမတည္ျခင္းႏွင့္လက္ေတြ႔က ျခင္းျဖစ္သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေသာကာလတြင္ နည္းပ 
ညာအသစ္မ ားတည္ေထာင္ျခငး္မရွ ဘဲ-အစားအစာထိုတ္လိုပ္ရန္ပ ိုမ ိုတ က ေသာစ နစ္က ို 

ပိုတ ၂-၁။ ငါးမ ား 
က ို က ယ္ျပန္႔စြာ 
မွ အရွ န္အဟိုန ္
ႀကီးစြာအစာ 
ေကၽြး ေသာ 
စနစမ္ ား   

 

ပိုတ ၂-၂။ အာလ ို 
ဟာေဟာက္စတ္ြင ္ 
တီလီားပီးယားက ို 
စာေရးသ ူမွ 
က ိုငတ္ြယ္ျပသေန 
စဥ္။ 

 

အစာေကၽြးစနစမ္ ား 

သဘာ၀အစာ/
ကန္ရွ ေအာ္ဂဲနစ္
အစာမ ား 

သ ိုေလွာင္ 
ျခင္းသ ပ္ 
သည္းမႈ 

သဘာ၀   
မဟိုတ္ 
ေသာအစာ 

က ယ္ျပန္႔ 

အသင့္အတင့္ 
ျပင္းထန္ 

ျပင္းထန္ 

ေျမၾသဇာေရ၊ႀကီးထြားေသာအယ္လ္ေဂ း 

အယ္ဇ ိုလာ၊ ဘဲစားေမွာ္၊ 
ဘူလာတီ၊အျခားအစာ 

ကေဇာ္ေဖါက္ထားေသာအစာ(သ ို႔)စီးပြားျဖ
စ္ေျမၾသဇာလိုတး 



   

တည္ေဆာက္ျခင္းအား လ စ္လ ဴရႈမည္က ို အထူးသတ ျပ ၾကပါသည္။ 

အာလ ိုဟာ စနစ၏္ၿခတ ငိုတသေဘာတရား 

ေပၚေပါက္လာႏ ိုင္ေသာအေရးက စၥမ ားေၾကာင့္ အစီအစဥ္မ ားျပ လိုပ္ျခင္းတြင္ လယ္ယာ-
အတြင္းႏွင့္ လယ္ယာ-အျပင္မ ွ အစာရင္းျမစ္မ ားက ိုေသခ ာေအာင္ျပ လိုပျ္ခင္း ႏွစ္မ   းစ 
လိုတးပါ၀င္သည္။ "လယ္သမားအမ ားစိုတ ို႔သည္ ေမြးျမဴေသာေနရာ တြင္အစာအျပည့္အစိုတက ို 
ျပင္ဆင္ရနႏွ္င့္ ၎တ ို႔က ိုအေရာအေႏွာ သ ို႔မဟိုတ္ နယ္ရန ္ ႏွင့္ အလိုတးမ ားျပ လိုပ္ရန ္ ကရ  
ယာမ ားတ ို႔က ိုထ မ္းသ မ္းျခင္းမရွ ပါ။ ထ ို႔ေၾကာင့္ သူတ ို႔ တြင္အခ  နႏ္ွင့္အမွ အာမခတခ က္ရွ ေသာ 
အဓ ကႏွင့္ အျခားေစ းကြက္အရင္းအျမစ္မ ား ရွ ရပါမည္။ ၎သည္ သာမတစီမတခန္႔ခြမဲႈမ   းမ 
ဟိုတ္ပါ (စေကးလ္လီကြန္ ႏွင့္အျခားေသာသူမ ား၊ ၁၉၉၃)။ကၽြန္ပ္တ ို႔၏အေတြ႔အႀက တမ ားမွာ 
ဖ လ ပ ို္င္ႏ ိုင္ငတ တြင္ရွ ေသာငါးလိုပ္ငန္းႏွင့္ ေရေနသတၱ၀ါႏွင့္ အပင္အရင္းအျမစ္ဗ ဴရ ိုအျပင္ 
ထ ိုင္းႏ ိုင္ငတ တြင္ရွ ေသာစီးပြားျဖစ္ေမြးျမဴသူမ ားထတမွရရွ သည့္ ဂ ပန ္ ခ ိုအ ၊ ဂ ီအ ိုင္အက(္ဖ)တီ 
အမ   းအစားတီလားပီးယားႏွင့္၊ ထူးျခားေသာအမ   းအစားမ ားက ို ပ ို၍ေကာင္းမြန္ ေအာင္ျပ  
လိုပ္ထားေသာအမ   းအစားႏွင့္၊ တီလားပီးယားအနီ တ ို႔ျဖစ္သည္ (ပိုတ ၂-၂)။ ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ 
ႀက  းကြင္းထပ္ထားသည့္ မျပတ္လည္ပတ္ေသာ ငါးႏွင့္အျခားေရသတၱ၀ါမ ားက ိုေလွာင္ရန ္
ဖန္ျဖင့္ျပ လိုပ္ထားေသာကန္စနစ္မ ားတြင္တီလားပီးယားေမြးျမဴေသာပ ိုက္အျပင္ဘက္၌ 
ငါးခူမ ားႏွင့္ ေရခ   ငါးတစ္မ   းျဖစ္သည့္ စန တ္ဟက္ ငါး(ငါးရတ႔ႏွင့္တူသည္) မ ားက ိုလည္း 
ထားသည္။ ေအာက္တြင္ ေကၽြးသည့္ဤအရာမ ားသည္ အစာအၾကြင္းအ က န္မ ားက ိုစား၍ 
စြန္႔လႊတ္ပစၥည္း မ ားက ိုနည္းေစၿပီး၊ အစ ိုင္အခမဲ ားက ို ေရပိုပ္ေရေဟာင္း မ ား (ေရ 
က ိုျပန္၍လည္ပတ္မႈမျပ မီ ၎အားထ္ န္းသည့္ေနရာ) ပန္႔မ ားတစ္ေလ ာက္ႏွင့္ ေက ာက ္
စရစ္ခင္းမ ား သ ို႔မဟိုတ္ အခဲမ ား - ဖယ္ေသာေရစစ္ဘက္သ ို႔ေရြ ႔လ ားသြားျခင္းက ို ထ န္း 
ေပးသည္။၎တ ို႔သည္ေရြ႔လ ားေနသည့္အေကာက္ေပါက္မ ားက ိုတားဆီးျခင္းအားျဖင့္ 
ငါးသားေပါက္မ ား၏အေကာင္ဥးီေရက ို ထ န္းရန္အကူအညီေပးသည္။ 

 

 



   

အစာရငး္ျမစမ္ ား 

စ မး္ျပာေရညွ ေခၚ ေရတြငေ္ပါက/္ပြင့္ေသာအယလ္ေ္ဂ းပင ္

ကန္ေမြးတီလားပီးယားမ ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာသြားလာေနျခင္းျဖစေ္စ၊ ေလွာင္အ မ္ထဲ 
တြင္ျဖစ္ေစ အယ္လ္ေဂ းပင္မ ားက ိုေကၽြးရန္ ပထမဦးဆိုတးအေနျဖင့္စဥ္းစားသင့္သည္။ ငါး ၃ 
ကီလ ို/စတိုရန္းမီတာပမာဏဆန္႔သည့္ငါးကန္မ ားသည္ထပ္ေဆာင္းေျမၾသဇာမ ားက ိုထည့္ 
ျခင္းအားျဖင့္အက   းမ ားစြာျဖစထ္ြန္းေစႏ ိုင္သည္။ အယ္လ္ေဂ းပင္မ ားက ို ပြားမ ားေစ၍ ထည့္ 
၀င္ရေသာကိုန္က စရ တ္က ိုေလ ာ့နည္းေစသည္။ကၽြန္ပ္တ ို႔၏စနစ္တြင္သဘာ၀ေျမ 
ၾသဇာက ိုအသိုတးျပ ပါသည္။ သ ို႔ေသာ္စီးပြားျဖစ္ေရာင္းသည့္ ေျမၾသဇာ သ ို႔မဟိုတ္ ၀ယ္ယူ 
ေသာ တီေကာင္မ ားက ိုပစ္ေကၽြးျခင္းႏွင့္ေျမေဆြးမ ားက ိုလည္းအသိုတးျပ ႏ ိုင္ပါသည္။သ ို႔ေသာ္ 
သြင္းကိုန္မ ားက ို၀ယ္ယူမည္ဟိုမစဥ္းစားမီ လယ္ယာထြက္ေျမၾသဇာမ ားက ိုအသိုတးျပ ရန္စစီဥ္ 
ပါ။  

အယ္လ္ေဂ းပင္ထိုတ္လိုပ္ျခင္းမွ အက   းျဖစ္ထြန္းေသာငါး (တီလားပီးယားကဲ့သ ို႔ေသာငါး) 
တြင္အပင္ေမ ွာေလွး၌ရွ ေသာအဟာရမ ားက ိုအစာရင္းျမစ္အျဖစရ္ႏ ိုင္သည့္အခြင့္အလမ္း 
ေပးရန္အတြက္ပါးဟက္အေပၚ တြင္ခၽြကဲ  ေသာအလႊာပါးရွ သည္။ အသားဓါတ္(ပရ ိုတင္း) 
ျမင့္မားသည့္ယူနီစယ္လူလာ(ကလာပ္စည္းတစ္ခိုတည္းျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ)အယ္လ္ေဂ း
ပင္တ ို႔သည္ေနေရာငရ္ရွ လ က္ ေရေဘးတ ိုက္မတ္တတ္စာတ ိုင္ပိုတစတျဖင့္ ႀကီးထြားၾကသည္။ 
အပူပ ိုင္းပတ္၀န္းက င္မ ားတြင္ ေနေရာငျ္ခည္လိုတေလာက္စြာရရွ ပါကေျမေဆြးမ ား၊ ေျမေဆြး 
ထည့္ျခင္း၊ ဘ ိုခါရွ  (သဘာ၀ေျမၾသဇာမ ားျဖင့္ျပ လိုပ္၍ အဏိုဇီ၀အက   းျဖစ္ထြန္းေစသည့္ 
ကေဇာ္ေဖါက္ထားေသာ ေအာက္ဆီဂ င္မဲ့ေျမေဆြး) သ ို႔မဟိုတ္ တီက စ္စာအသြင္ျဖင့္ 
ၾကြယ္၀ျခင္းသည္ အယ္လ္ေဂ းပင္မ ားပြင့္ရန္လိုတ ေလာက္ပါသည္။ မီးစိုန္းဓါတ္ပါေသာျဒပ္ 
ေပါင္းေျမၾသဇာ(ေဖါ့စဖ္ရပ္စ္)ပမာဏလိုတေလာက္ပါက ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္တီလားပီးယား ရက္ 
ေပါင္း ၁၂၀ ထိုတ္လိုပ္ျခင္းအတြက္ ၁တန္/ဟက္တာထက္နည္း၍ (ေအာက္)လ ိုအပ္သည္။ 

စက္ခ ျပား (ပိုတ ၂-၃) သည္ လယ္သမားမ ားမ မ တ ို႔၏ကန္မ ားတြင္ အယ္လ္ေဂ းပင္မ ား ေပါက ္
ေနေသာပမာဏက ိုဆိုတးျဖတ္ရန္ႏွင့္ အယ္လ္ေဂ းပင္မ ားက ိုထိုတ္လိုပ္မႈ အေကာင္း ဆိုတးအေျခ 



   

အေနျဖစရ္န္ေျမၾသဇာမညမ္ွ လ ိုအပ္သည္က ိုခန္႔မွန္းႏ ိုင္ရန္မ မ တ ို႔၏ကန္တြင္ရွ  ေသာအနည္း 
အမ ားက ိုတ ိုင္းတာေသာသာမန္ကရ ယာတစ္ခိုျဖစ္သည္။ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပ  ုံ ၂-၃။ အဖ ြူနှင ့်အမဲလ ေးပ ုံတစ့်ပ ုံနှင ့်အန ယ ့် ထ  င့်မှုအ 

တကွ ့်အလက ောင့်ေးဆ  ုံေး လ ောအနက ့်က  လ ေါ် ဖပ ည  ့် 

(လေမျ က ့်နှောဖပင ့်မှမဖမင့်န  င့်လ ောလေ အထဲတငွ့် လေ 

အနယ ့်ထ  င့်မှုက   လ ေါ်ဖပလ ောက ေ ယော) စက ့်ခ  (Secchi) ပ ုံ။ 

 

ပ  ုံ ၂-၄။  က ့်လတွ –မှတ့်တမ့်ေး 

တငွ့် အဖ ြူနှင ့်အမဲလ ေး ပ ုံတစ့်ပ ုံ 

က    ဖမင့်န   င့် ည  ့်စွမ့်ေး ေည ့်ေှ  ည  ့် 

စက ့်ခ (Secchi)ဖပောေး။  ဘ ောဝ 

လဖမသ ဇ ော(က ီ   တွင့်)က   အယ့် ့်

လ ျ ေး မျ ောေး တငွ့်အေည ့်အတွ က ့်မျ ောေး

လစ ည  ့်တ ုံ ဖပန့်မှုက   လ ေါ်ဖပလ ောဇ

ယောေး ၊  

 

၃၀ စမ 

ေပါင ္၃ ၂၀၀၉ 

ဧၿပ ီ  ၇     ၅၅ စမ     ၃ ကလီ ို          
ဧၿပ ီ  ၁၄   ၅၄ စမ     ၃ ကီလ ို     
ဧၿပ ီ  ၂၁   ၄၈ စမ     ၂ ကီလ ို     
ဧၿပ ီ  ၂၈   ၃၃ စမ     ၀ ကီလ ို 

 

 

       



   

စက္ခ ဖတ္ရႈမႈက ိုအေျချပ ၍အနယ္မ ားက ိုအပတ္စဥ္ၾကည့္ရႈကာဖြ႔တၿဖ  းျခင္းအတြက္ထည့္၀င္မႈ
ပမာဏက ိုခ င့္ခ  နပ္ါ(ပိုတ၂-၄)။အစာထိုတ္လိုပ္မႈအမ ားဆိုတးျဖစ္ရနအ္တြက္ရည္ရြယ္ခ က္မွာ 
အနယ္ထ ိုင္မႈဇိုတ၃၀စမ(၁၂လမ)ႏွင့္နီးကပ္စြာထားရန္ျဖစ္သည္(ေရထဲတြင္စက္ခ အျပားက ို 
ထားပါကသင္သည္၎က ိုမျမငႏ္ ိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ႏ ိုင္သည္)။အနည္ထ ိုင္မႈ(ႏွင့္ေနာက္ပ ို
င္းတြင္အယ္လ္ေဂ း ထိုတ္လိုပ္ျခင္း) သည္ဖြ႔တၿဖ  းမႈပမာဏ၊ေနေရာင္ျခည္၊တ မ္ထူထပ္မႈႏွင့္ေန႔ 
တာအရွည္အတ ိုေပၚတြင္မူတညသ္ည္။သတ ရပါ-ဤအရာသည္ဇီ၀ဆ ိုင္ရာစနစ္ျဖစ္၍၎ 

သည္ထည့္၀င္ျခင္းႏွင့္ထိုတ္ယူျခင္းမ ားက ိုျပ လိုပ္သည္ႏွင့္အမွ တေျဖးေျဖးအသားက လာ 
မည္။ 

 
ဇယား။ ၂-၁။ အယ္လ္ေဂ းထိုတ္လိုပ္မႈတြင္အသိုတးျပ ရန္အတြက္ အာလ ိုဟာေဟာက္စ္၏ ႀသဇာဓါတ္ပါ 
ရွ မႈ -၁) လင္းႏ ို႔ေခ းေျမေဆြး၊ ၂) တီက စ္စာ၊ ႏွင့္ ၃) ဘ ိုခါရွ    

                   လင္းႏ ို႔ေခ းေျမေဆြး           တီက စ္စာ       ဘ ိုခါရွ  
             ppm     %    ppm   % ppm % 

ႏ ိုက္ႀတ  ဂ င(္
N) 

၂၈၀၀ ၀.၂၈၀ ၅၁၀၀ ၀.၅၁၀ ၇၆၀၀ ၀.၇၆၀ 

ေဖါ့စဖ တ ္
(P2O5) 

၁၈၁၀၀ ၁.၁၈၀ ၈၂၀၀ ၀.၈၂၀ ၅၀၀၀ ၀.၅၀၀ 

ပ ိုတက္ရွ္ 
(K2O) 

၃၈၀၀ ၀.၃၈၀ ၂၅၀၀ ၀.၂၅၀ ၈၁၀၀ ၀.၈၁၀ 

မဂၢနီး ၄၄၀ ၀.၀၄၄ ၁၁၀ ၀.၀၁၁ ၅၀.၉၉ ၀.၀၀၅ 

သတဓါတ ္ ၅၁၉ ၀.၀၅၂ ၆၇၈ ၀.၀၆၈ ၁၇၅ ၀.၀၁၈ 

ေၾကးန ီ ၃၆ ၀.၀၀၄ ၆.၀၁ ၀.၀၀၁ ၃.၃၇ ၀.၀၀၀ 

ဇင့္ ၂၀၆ ၀.၀၂၁ ၂၀၆ ၀.၀၂၁ ၂၈.၁၇ ၀.၀၀၃ 

ကယ္လစီ
ယမ ္

- - - - ၁.၄၁ ၀.၀၀၀ 

မဂၢနီစီယမ ္ - - - - ၀.၁၆ ၀.၀၀၀ 



   

လင္းႏ ို႔ေခ းေျမေဆြးသည္ (ဘတ္ဂူအာႏ ို) ေအာ္ဂဲနစ္ေဖါစ့္ဖ ိုရက္စ္မ ား၏ ေကာင္းေသာ 
ရင္းျမစ္ျဖစ္ႏ ိုင္၍ ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ေဒသထြက္လင္းႏို႔ ေခ းေျမေဆြး (အသီးစားေသာ လင္းႏ ို႔ေခ း) 
သည္ စၿမ တ႔ျပန္တတ္ေသာ တ ရစၦာန္မ ားမွရသည့္ ေျမေဆြးထက္ေဖါ့စ္ဖ ိုရက္စအ္ဆင့္ ပ ို၍ 
ျမင့္မားသည္(ဇယား၂-၁)။ ကၽြန္ပ္တ ို႔၏လယ္ယာမ ားတြင္ အသီးစားလင္းႏ ို႔ေခ းေျမေဆြး 
မ ားသည္ စက္ခ အျပားေပၚ၌ အန မ့္ဆိုတးသတ္မွတ္ခ က္တြင္ရွ သည္။ အဓ ပၸါယ္မွာ အနည္္အ 
ျမင့္ဆတိုးျဖစ္၍/ထ ို႔ေၾကာင့္ အယ္လ္ေဂ းထိုတ္လိုပ္မႈ အျမင့္ဆိုတး ျဖစ္သည္။ ဤသ ို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ 
ေျမေဆြးတြင္ ေဖါ့စဖ္ရပ္စျ္မင့္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာေရြး ခ ယ္စရာအေနျဖင့္ 
ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ တီက စ္စာမ ားတြင ္ အျခားေသာစၿမ တ႔ျပန္တ ရစၦာန္မ ားထက္ ေဖါ့စ္ဖရပ္စ္ပ ို၍ျမင့္ 
ေသာေၾကာင့္ ပ ို၍ထ ေရာက္မႈရွ သည္က ိုလည္းေတြ႔ရွ ခဲ့သည္။ 

 

စးီပြားျဖစထ္ိုတ္လိုပေ္သာေျမၾသဇာ 
ေရရရွ မႈႏွင့္ေဖါစ္ဖ ိုရက္စရ္င္းျမစအ္ေပၚတြင္မူတည္၍ သဘာ၀မဟိုတ္သည့္ေျမၾသဇာ မ ားက ို 
ေထာက္ခတခ က္ျပ ရာတြင္အမ   းမ   းကြျဲပားပါသည္။ထ ိုသ ို႔ဆ ိုရာတြင္ေျမေဆြးမ ားမရႏ ိုင္ပါက
ယူရီယာႏွင့္ေဖါစ့ဖ တ္ေျမၾသဇာမ ားတ ို႔က ို အမ ားအားျဖင့္ေထာက္ခတၾကသည္။ စူပါေဖါ့စဖ တ ္
ေျမၾသဇာ ၀.၆၂၅kg/၁၀၀m2/တပတ္ ႏႈန္းျဖင့္ တီလားပီးယားထိုတ္လိုပ္ျခင္းအတြက္ 
အယ္လ္ ေဂ းအစာအျဖစ္ေထာက္ခတၾကသည္ (Bocek, NA)။ သ ို႔ေသာ္အားလိုတးေသာ - 
သဘာ၀စနစ္တြင္ကၽြန္ပ္တ ို႔အေနျဖင့္ေျမေဆြးမ ား(လင္းႏ ို႔ေခ းေျမေဆြး-ဘတ္ဂူအာႏ ိုမ ရႏ ိုင္ 
ပါက)သည္အယ္လ္ေဂ းထိုတ္လိုပ္မႈအတြက္လိုတေလာက္သည္ထက္ပ ိုပါသည္။ ထ ိုနည္းအား 
ျဖင့္ကိုန္က စရ တ္က ိုေလ ာ့ခ ၍ ပတ္၀န္းက င္ေျမဆီလႊာ ႏွင့္ေရစနစ္အေပၚအက   းသက္ 
ေရာက္မႈေလ ာ့နည္းေစႏ ိုင္သည္။ 

ေရေပၚတြငေ္ဖာ့ႏ ိုင္ေသာသတၱ ရွ သည့္ ဒရင္ေကာက္ပင္ကဲ့သ ို႔ေသာ အယ္ဇ ိုလာ (Azola sp)၊ 
ဘဲစားေရညွ  (အမ   းမ   း၊ အတန္းအစားမ ားႏွင့္မ   းကြမဲ ား) ႏွင့္ ဆာဗီနီယာပင ္(Salvinia sp) 
က ိုပင္လွ င ္ သင္၏ငါးႏွင့္သီးျခားစီေမြးျမဴပါကငါးစာအျဖစ္အသိုတးျပ ႏ ိုင္သည္။ တီလားပီး 
ယားႏွင့္ ခ ိုအ ကဲ့သ ို႔ေသာ အပင္ႏွင့္အသားႏွစ္မ   းစလိုတးက ို စားသည့္ အြန္နီဗာ တ ို႔သည္ 
ေျမာက္မ ားစြာေသာအစ မ္းေရာင္မ ားက ိုအစာရင္းျမစ္အျဖစ္စားသိုတးၾကသည္။ ထိုတ္လိုပ္မႈ 
အတြက္ေရြးခ ယ္စရာမ ားထတဲြင္ ငါးေမြးျမဴသည့္အခါသတ္မတွ္ထားေသာ ကန္မ ားက ို 



   

ခြထဲားျခင္း၊ထည့္ရန္စည္(ကြန္တ န္နာ)သ ို႔မဟိုတ္ ေျမာင္းမ ား၊ႏွင့္ပ ိုက္ - အကာ အကြယ္ေပး 
ေသာေဖါငမ္ ားအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ သတ ရပါ၊ ငါးကန္အတြင္း တြင္ ေပါက္ သည့္ 
အစာအျဖစေ္ကၽြးေသာ မည့္သည့္ေကာက္ပဲသီးႏွတက ိုမဆ ို အကာအကြယ္ ေပးထား ရမည္။ 
သ ို႔မဟိုတ္ ငါးႏွင့္ခြျဲခားထားရမည္။ သ ို႔မဟိုတ္ပါက ငါးမ ားသည္ ေကာက္ပဲ သီးႏွတပင္ မ ားက ို 
လြန္ကဲစြာ-ပြန္းပဲ့ေစ၍စားၾကမည္! ထ ို႔ျပင္ထို သ ို႔ျပ လိုပ္သည့္ ဦးတည္ခ က္ မွာ 
အယ္လ္ေဂ းထိုတ္လိုပ္မႈျဖစ္ပါက မ က္ႏွာျပင္တြင္ေပါက္ေသာ အပင္မ ားသည္ ေနေရာင္က ို 
ပ တ္ဆ ို႔ထား၍ အယ္လ္ေဂ းပင္မ ားႏွင့္ အျခားေသာအယ္လ္ေဂ းပင္ကဲ့ သ ို႔ေသာအပင္ ေမွ ာ 
ေလွး တ ို႔၏ႀကီးထြားမႈက ိုတားဆီးမည္ျဖစ္သည္။ ေရအကန္႔တစ္ခိုတည္း ထဲတြင္ အသား 
ဓါတ္ (ပရ ိုတင္း) ရင္းျမစ္ႏွစ္မ   းစလိုတးက ို အျပည့္အ၀ရရန္အတြက္ ထိုတ္ရန္ခက္ခဲပါသည ္
(ဆ ိုလ ိုသည္မွာအယ္လ္ေဂ းႏွင့္ေရတြင္ေပါက္ေသာအပင္မ ား)။ 

မ ားစြာေသာေရေပၚတြင္ေဖါ့ ႏ ိုငသ္ည့္သတၱ ရွ သည့္ ဒရင္ေကာက္ပင္မ ားႏွင့္ ေရတြင္ရွင္သန ္
ေသာအပင္မ ားတြင္ ပရ ိုတင္းဓါတ္ျမင့္မားသည္။ စမ္းသပ္မႈတြင ္လမ္နာ မ ိုင္နာဘဲစားေသာ 
သာမန္ေရညွ (Lemna minor)၊ ကန္ကြန္း သ ို႔မဟိုတ္ ကန္ဇြန္းရြက္ (Ipomoea reptans )၊ 
ေရတြင္ေပါက္သည့္အဆူးပါေသာအသီး သ ို႔မဟိုတ္အပင္ (Trapa nartan ) ႏွင့္ အ ႏ ၵယ 
ႏ ိုင္ငတတြင ္ အာဇ ိုလာႏွင့္မၾကာခဏမွားေသာ ဆာဗီနီယာ ကူကူလာတာ (Salvinia 
cuculata ) တ ို႔ႏွင့္ႏႈ င္းစာလွ င္ ဘဲစားေရညွ ႏွင့္ကန္ဇြန္းရြက္ႏွစ္မ   းစလိုတးတ ို႔သည္ ေကာင္း 
ေသာအျပန္အလွန္အစာ အခ   းအစားရွ ၍ ပရ ိုတင္းဓါတ္ျမင့္မားသည္ - ၂၈%ႏွင့္၃၂% 
(ခါလ တာ ႏွင့္အျခား၊ ၂၀၀၇)။ ဤအရာမ ားသည္ ငါးစာပင္အျဖစ္သီး သန္႔စ ိုက္ပ   းသည့္အ ခါ 
ေကာင္းမြန္ေသာအစာသီးႏွတမ ားျဖစ္သည္သာမက ပိုတမွနရ္ တ္သ မ္းႏ ိုင္မႈက ို ျဖစ္ေစသည္။ 
ပရ ိုတင္းပါ၀င္မႈ ၁၉ - ၃၀% ပါ၀င္မႈရွ  သည္ဟိုအစီရင္ခတေဖၚျပထားသည့္ အယ္ဇ ိုလာ (Azolla 
caroliniana) သည္ လွ င္ျမန္စြာ-ႀကီးထြားသည့္ေရေပၚတြင္ေဖါ့ႏ ိုင္ေသာသတၱ ရွ  သည့္ 
ဒရင္ေကာက္ပင္မ   းျဖစ္၍ကၽြန္ပအ္ေနျဖင့္အ ႏ ၵယေလ့လာမႈတြင္ထည့္သြင္းေစလ ို ေသာ 
ဆႏ ၵရွ ခဲ့သည္။ ငါးေမြးျမဴေသာ လယ္သမားတစ္ဦးသည္ဤအပင္မ ားက ိုလြန္ကဲစြာ မ 
ရ တ္သ မ္းရန္သတ ျပ သင့္ပါသည္။ သ ို႔မွသာလွ င္ရည္ရွည္တည္ျမဲေသာ ထိုတ္လိုပ္မႈက ို 
ထ န္းသ မ္းႏ ိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေယဘိုယ စည္းမ ဥ္း (သီးျခားအေျခအေနမ ားေအာက္တြင္) 
တစ္ခိုမွာ တစ္ပတ္လွ င္ ေရေပၚတြင္ေပၚေသာ ဘ ိုင္အ ိုမတ္စ္ တစ္၀က္ထက္မပ ို ဘဲရ တ္သ မ္း 



   

ရန္ျဖစ္သည(္သ ို႔မဟိုတ္ တစ္ရက္လွ င္စိုစိုေပါင္း ဘ ိုင္အ ိုမတ္စ္၏ ၁/၇)။ လွည့္ကြက္မွာ ၎ 
က ိုလတ္ဆတ္ေသာ အေျခအေနတြင္ထားရန္ျဖစ္သည္။ ထ ို႔ေၾကာင့္သင္ျပ လိုပေ္သာစနစ ္
အတြက္မည္သည့္နည္းမွာပ ို၍အထြက္အားေကာင္းသည္က ိုေစာင့္ၾကည့္ရန္လ ိုအပ္ပါသည္။ 
အယ္ဇ ိုလာသည္ ေရြ႔လ ားေနေသာ ေရက ို ဘဲစားေရညွ ထက္ပ ို၍ခတႏ ိုင္ရည္ရွ သည္။ ဆာဗီနီ 
ယာပင္သည္အျမန္ဆိုတးႀကီးထြားသည္၊ သ ို႔ေသာ္အလြန္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ 

ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ေရေပၚတြငေ္ပၚသည့္အစာလိုတးတြင္ (ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားသည္) ဆာဗီနီယာ 
ပင္သည္ အယ္ဇ ိုလာ သ ို႔မဟိုတ္ ဘဲစားေရညွ တ ို႔ထက္ ေဖါ့ႏ ိုင္ေသာသတၱ က ို ဖန္တီး၍ 
ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းေသာ တည္ေဆာက္ပိုတရွ သည္။ ဆာဗီနီယာပင္ က ိုအရည္အေသြး 
ပ ိုျမင့္သည့္ေရေပၚေပၚေသာ အစာအျဖစ္ဖန္တီးရန္ ပရ ိုတင္းပ ို၍ ျမင့္ေသာ ဒရင္ေကာက္ပင ္
မ ား၊ ဖြႏဲို၊ အိုန္းဆတေျခာက္ၾကမ္း၊ ငါးမႈန္႔ၾကမ္းႏွင့္တင္လဲရည္မ ားျဖင့္ ကေဇာ္ေဖါက္သည္။ 
ဆာဗီနီယာပင္တြင္ရွ သည့္ ေလေခါင္းေပါက္မ ားသည္ကၽြန္ပ္တ ို႔၏အစာမ ား၏ ေဖါ့ႏ ိုင္ေသာ 
သတၱ အတြက္အလြန္အေရးပါသည္။ ေရေပၚေပၚေသာအစာမ ား၏အက   းမ ားက ို ေနာက္ပ ိုင္း 
တြင္ေဆြးေႏြးတင္ျပပါမည္။ 

အလိုတးျပ လိုပထ္ားေသာအစာမ ား 
လယ္သမားမ ားသည္ပ ိုမ ိုႀက  းစားအားထိုတ္ရေသာ ငါးထိုတ္လိုပ္ျခင္းက ိုရွာေဖြၾက သျဖင့္ 
အစာမ ားက ိုအာရိုတစူးစ ိုက္ေသာနည္းမ ားသည္ စဥ္းစားထ ိုက္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ သ ို႔ေသာ္ 
ငါးေမြးျမဴေသာလယ္သမားမ ားအတြက္ျပႆနာမွာစီးပြားျဖစ္ ေရာင္းခ သည့္အစာမ ား၏ 
ကိုန္က စရ တ္ျဖစ္သည္။ အီးစီအ ပ္ခ ္အ ို မွတ္တမ္း “ငါးစာ” အီးတီအဲန္ ၂၀၁၀) သည္သာမန ္
အားျဖင့္အသိုတးျပ သည့္ထပ္ေဆာင္း အစာအမ   းမ   းတ ို႔၏စာရင္းက ိုျပ စိုေဖၚျပထားပါသည္ - 
ဖြႏဲို၊ အမႈန္႔ ႀက တ္စက္မ ား မွအက န္မ ား၊ ျခမ ား၊ စားပြမဲွအကၽြင္းအက န္မ ား၊ ေျပင္းဖြႏဲိုႏွင့္ 
မ ားစြာေသာအရြက္မ ား(Murnyak ၂၀၁၀)။ ဖ လ ပ ိုင္ႏ ိုင္ငတ ငါးလိုပ္ငန္းႏွင့္ေရသတၱ၀ါ ဆ ိုင္ရာ 
ရင္းျမစ္ဗ ဴရ ိုမွအစာလိုတးမ ားက ိုေကၽြးရာတြင္ငါးႀကီးထြားမႈႏွင့္အက   းအမ ားဆိုတးရႏ ိုင္ရန္အ 
တြက္တ ိုးတက္မႈရွ သည့္ငါးစာေကၽြးသည့္အစီအစဥ္က ိုလ ိုက္နာရန္လ ိုအပ္သည္ ဟိုဆ ိုပါ 
သည္(ဇယား၂-၂၊ စာမ က္ႏွာ ၃၁)။ အေကာင္းဆိုတးမွာတ က သည့္ငါး၏အသက္/အေလးခ  န ္
ႏွင့္ခ  န္က ိုက္၍အစာေကၽြးရန္ႏွင့္တ ိုးပြားလာသည့္ငါးမ ားႏွင့္ အစာလိုတးမ ား၏ အရြယ္က ို 



   

ခ င့္ခ  န္ရနျ္ဖစ္သည္။ 

 

ဇယား ၂-၂ - ေမြးျမဴေသာသမူ ားအား ငါးႀကီးထြားမႈႏွင့္အက   းရလဒ္အမ ားဆိုတးရရန ္အေထာက္အ ကူျပ ႏ ိုင္သည့္ 
ဖ လ ပ ိုင္ႏ ိုင္ငတရွ  ငါးလိုပင္န္းႏွင့္ေရသတၱ၀ါရင္းျမစဗ္ ဴရ ို၏ အစာေကၽြးႏႈန္းႏွင့္ အခ  န္ဇယား 

ငါးလိုပင္နး္ႏွင့္ေရသတ၀ၱါရငး္ျမစဗ္ ဴရ ို၏ အစာေကၽြးႏႈနး္ႏွင့္ အခ  နဇ္ယား 

ငါးအသက္ 
(ရက္) 

အစာအမ   းအစား က ိုယ္အေလးခ  န္အရ  
ေကၽြးေသာႏႈန္း 

အစာေကၽြးေသာ
အႀက မ္ 

ငါးတစ္ေကာင္၏အ 
ေကာင္းဆိုတးအေလးခ  န္ 

၁ - ၁၅ ေပ ာ့ဖတ္ကဲ့သ ို႔ႀက တ္ထား
ေသာအရာအေျခာက္ 

၈.၀% ၄ x ရက္ ၆g 

၁၆ - ၃၁ ေပ ာ့ဖတ္ကဲ့သ ို႔ 
ႀက တ္ထား 
ေသာအရာအေျခာက္ 

၇.၀% ၄ x ရက္ ၂၅ g 

၃၂ - ၄၆ အစပ   းသူ ၆.၀% ၄ x ရက္ ၃၆g 

၄၇ - ၆၁ စ ိုက္ပ   းသူ ၅.၀% ၃ x ရက္ ၅၀g 

၆၂ - ၇၆ စ ိုက္ပ   းသူ ၄.၀% ၃ x ရက္ ၇၂g 

၇၇ - ၉၁ စ ိုက္ပ   းသူ ၃.၀% ၃ x ရက္ ၁၀၀g 

၉၂ - ၁၀၅ ၿပီးစီးသူ ၂.၅% ၂ x ရက္ ၁၂၁g 

၁၀၆ - ၁၂၀  ၿပီးစီးသူ ၂.၀% ၂ x ရက္ ၁၅၀g 

 

ငါးမ ား က ို အိုပ္စိုမခြထဲားပါကအစာေၾကြးေသာအခ  န ္ တြင္ငါးအႀကီးမ ားႏွင့္ အၿပ  င္စားႏ ိုင္ 
ရန္သင္သည္အလိုတးအရြယ္က ို ေရေလွာင္ကန္သ ို႔မဟိုတ္ ေရကန္ထဲတြင္ရွ သည့္ငါးအငယ္ 
ဆိုတး၏အရြယ္ႏွင့္ ခ  န္က ိုက္ရမည္။ သင္သည္ေလွာင္ကန ္  သ ို႔႔မဟိုတ္ေရကန္တြင္တစ္ေနရာ 
တည္း၌မတ္တတ္ရပ္၍အစာမ ားက ိုခ ပါကငါးမ ားသည ္ သင္ေပၚလာေသာမည္သည့္ေနရာ 
တြင္မဆ ို ေကၽြးရန္ေလ့က င့္ၿပီးသားျဖစ္မည္။ ဤအရာ သည္သင္၏ငါးမ ားႀကီးထြားမႈက ို 
ေစာင့္ၾကည့္ထ န္းသ မ္းရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါ သည္။ အစာက ိုလြန္ကဲစြာ သ ို႔မဟိုတ္ 
အခ  န္ဇယား-အတ ိုင္းမဟိုတ္ေသာအခ  န္တြင္မေကၽြး ပါႏွင့္။ ထ ိုသ ို႔ျပ လိုပ္ပါကငါးမ ားသည္ 
သင္၏အက   း အျမတ္မ ားစြာက ိုစားသြားမည္ျဖစ္သည္။ အက   း အျမတ္ဆိုတးရႈတးရျခင္းမွာ တီ 



   

လားပီးယားမ ား သည္ေစ းႀကီးေသာ အစာမ ားက ို သူတ ို႔၏ အစာေျခႏ ိုင္ေသာ လမ္း 
ေၾကာင္းထက္သာလြန္၍ စားႏ ိုင္ေသာ အရည္အခ င္းရွ  ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤအက   း 
ဆက္သည္လယ္သမားအမ ားစိုအားဆိုတးရႈတးေစ၍ အက   း အျမတ္က ိုနည္းေစသည္။ လယ္ 
ယာလိုပ္အစာမ ားသည္စနစ္တက  အေျခာက္ခတျခင္းႏွင့္ ၎တ ို႔ ကိုန္သည္အထ ေကာင္း 
မြန္ေစရန္က ိုင္တြယ္ျခင္းစသည ္ တ ို႔က ိုျပ လိုပ္ရန္လ ိုပါသည္။ ရည္ရွည္ခတေသာအစာ အ 
ေျခာက္ခတသည့္စတနစ္က ို မည္သည့္အစာထိုတ္လိုပ္မႈတြင္မဆ ိုျပ  လိုပ္မည္ဆ ိုပါက ႀက  တင ္
ေတြးေတာထားရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

လယယ္ာထြကင္ါးစာမ ား 

ငါးေျမြးျမဴသူတစ္ဦးသည္ သူ၏/သူမ၏အေတြ႔အႀက တႏွင့္ေသခ ာစြာထားေသာ မွတ္တမ္းမ ား 
ျဖင့္ ျမင့္သည့္က ိုယ္ပ ိုင္ငါးစာ(ပိုတ ၂-၅)က ိုထိုတ္လိုပ္ႏ ိုင္သည္။ ႏ ိုင္ငတမ ားစြာတ ို႔တြင္အဆင္သင့္ 
ရႏ ိုင္ေသာအသားႀက တ္စက္ႏွင့္လိုတးသည့္စက္မ ားတ ို႔သည္ တီလားပီးယား၊ ခ ိုအ ႏွင့္ငါးခူမ ား 
အတြက္ စီးပြားေရးဆ ိုင္ရာေရေပၚတြင္ေပၚေသာအစာမ ားက ိုျပ  လိုပ္ႏ ိုင္ေသာအခြင့္အလမ္း 
က ို ဖန္တီးေပးသည္။ ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ယူနစ္က ို ထ ိုင္းႏ ိုင္ငတ၊ ဘန္ေကာက္ၿမ   ႔၏တရိုတ္တန္းမွရရွ  
သည္။ ၎သည္တရိုတ္ႏ ိုင္ငတမွထိုတ္လိုပ္သည့္ ကိုန္ထိုတ္အ မွတ္တတဆ ပ္မပါေသာသတမဏ  

  

 

ၿပီားဆိုံားသည့္္အဆင့္္ 

ေကၽြားရန္ေရေပၚတြင္ေပၚသည့္္အစွာကိိုမမိိကိိုယတ္ိိုင္
စိိုကပ္ါ 

ပိုတ ၂-၅။ 
မ မ ၏က ိုယ္ပ ိုင္အ 
ဆင့္ျမင့္ေရေပၚတြင္
ေပၚေသာအစာမ ား
က ိုျပ လိုပ္ရာတြင ္
ခကခ္ဲမႈမရွ ပါ။ 



   

(စတီး)လြန္ပူျဖင့္ေမာင္းေသာႀက တ္စက္ျဖစ္သည္။ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္အ မ္တြင္၎က ိုစားပြေဲပၚ 
တြင္တတ္ဆင္၍၁ hp(ျမင္းေကာင္ေရ)ျဖင့္ေမာင္းႏွင့္သည္(ပိုတ ၂.၆  ကႏွင့္ ခ)။ မစတင္မီ၊ 
သင္၏အစာမ ားက ိုပိုတသြင္းရန္ပနး္ကန္ျပားကဲ့သ ို႔ေသာအျပားမ ားအရြယ္စိုတရွ  ေနရန္သတ ျပ  
ပါ။ သ ို႔မွသာအစာႏွင့္သ ိုေလွာငက္ိုန္မ ား၏အရြယ္က ိုက္ညီမည္။ ကၽြန္ပ ္တ ို႔၏၃၀၀-၅၀၀ ဂ 
ရမ္တီလားပီးယား ထိုတ္လိုပ္မႈအတြက္အသိုတးျပ ေသာအရြယ္မာွ၂ မွ ၈ မမအရြယ္အစား အ 
လ ိုက္ရွ သည္။အစာက ိုျပ လိုပ္ၿပီးေသာအခါကၽြနပ္္တ ို႔သည္ခ က္ ခ င္း ပင္လြန္ပူ၊ဘလ တ္ ဒါး 
နငွ့္အျပားမ ားတ ို႔႔က ို ခ က္ခ င္းသန္႔ရွင္းေအာင္ျပ လိုပ္သည္။ေကာင္း ေသာလြန္ပူအမ   းအ 
စားႀက တ္စက္ျဖင့္ျပ လိုပ္ပါကအစာမ ားက ိုထိုတ္လိုပ္ရာတြင္အင္ အားအနည္းငယ္က ိုသာ 
အသိုတးျပ ရသည္(ပိုတ ၂-၆၊စာမ က္ႏွာ ၅၇)။ အာလ ိုဟာေဟာက္စ္၌ တစ္ နာရီမွ ပင ္မရွ ေသာ 
အခ  န္တြင္လူႏွစ္ဦးသည္စ ိုစြတ္ေသာအစာ၁၀ ဗန္း(ခန္႔မွန္းေျခ၄၅ ကီလ ို)က ို ျပ လိုပ္ႏ ိုင္ 
သည္။ ေအာ္ပေရတာတစ္ဦးမအွစာအေရာအေႏွာမ ားက ို ဘန္းမွ တ ဆင့္လြန္ ပူထဲသ ို႔ 
ထည့္၍ႀက တ္ စက္မွတဆင့္ပိုတမွန္စီးဆင္းမႈရွ မရွ အခ  န္ပ ိုင္းျဖင့္ဗန္းက ို ျဖ တ္ၾကည့္ သည္။ 
အစာမ ားက ိုညွစ ္ထိုတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ဒိုတ ယေအာ္ပေရတာသည္ ခတ္စရာတစ ္ခို ျဖင့္စ ို 
ေနေသာအလိုတးမ ားက ိုအေျခာကခ္တေသာစင္အေပၚတြင္ပါးလႊာ စြာျဖန္႔သည္။ထ ို႔ေနာက္၎ 
က ိုစ ိုလာအေျခာက္ခတစက္ တြင္ထည့္သည္ (ပိုတ ၂ - ၆)။ 
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ပိုတ ၂-၆။ က ႏွင့္ ခ။ ငါးစာက ိုပိုတသြင္းရန္အသိုတးျပ ေသာအသားႀက တက္ရ ယာ။ ဂ၊ လယ္ယာထြကင္ါးစာ 
မ ားက ိုပိုတသြင္းျခင္း၊ ဃ၊ေပါငမ္ိုန္႔ပိုတးမ ားႏွင့္ သတဇကာမ ားျဖင့္အေျခာကလ္ွမ္းရန္စင္မ ားတြင ္လိုတၿပီးသားအစာ 
မ ားက ိုထားျခင္း။ င ႏွင့္ စ၊ အာလ ိုဟာေဟာက္စတ္ြငင္ါးစာမ ားက ိုလိုတးရနဆ္ ိုလာအေျခာကခ္တစက။္ 
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အေျခာက္ခတရန္ဆင့္မ ားက ိုအစင္းမ ားပါ၍တစ္ခိုခ င္းစီ၏ေအာကေ္ျခတြင္ခ ည္ထားသည့္ 
ေပါင္မိုန္႔ဗန္းမ ားက ိုအသိုတးျပ သည္။ေနသာေသာေန႔မ ားတြင္လွ င္ျမန္စြာေျခာက္ရန္လိုတ 
ေလာက္ေသာေလအ၀င္အထြက္ရွ ရန္သတ ျပ ပါ။အေျခာက္ခတရန္အသိုတးျပ ေသာေသတၱာ 
သ ို႔မဟိုတ္သစ္ေဘာင္မ ားတ ို႔သည္ေနရာအကိုန္သက္သာေစေသာအထူရွ ပါကေကာင္းစြာ 
အသိုတးျပ ႏ ိုင္ပါသည္။ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ဆ ိုလာအေျခာက္ခတေသာအရာမ ားသည္အမ ိုးထ ပ္တြင္ရွ ၍
အလိုတးအရြယ္အစားႏွင့္တ မ္ထူထပ္မႈမ ားအေပၚတြင္မူတည္၍ကၽြန္ပ္တ ို႔ျပ လိုပ္ထားေသာအ 
စာမ ားေျခာက္ရန္ႏွစ္ရက္သိုတးရက္ၾကာပါသည္။ကၽြန္ပ္တ ို႔အေျခာက္ခတသည့္ေယဘိုယ ပိုတစတ 
တြင္ဂ ီအ ိုင္ေဘာငမ္ ားက ို ဂေဟစိုတ္ရန္ယူဗီ-ျပ ျပင္ထားေသာ၀.၂မမ(၀.၀၀၈လမ) အစ မ္း 
ေရာင္အမ ိုးပလပ္စတစ္ကလစ္မ ားေပါင္းစပ္ထားသည္။ 

ေျခာက္ေသြ႔သြားေသာအခါအစာအားလိုတးတ ို႔က ိုေျခာက္ေသြ႔မႈႏွင့္္လတ္ဆတ္မႈရွ ေစရန္အ 
တြက္၂၀လီတာ(၅ဂါလတ)ဆတ့၍ အဖိုတးမပါသည့္လက္ဆြပဲိုတးမ ားတြင္ အေသပ တ္ထားပါသည္။ 
ေနေရာငအ္ေျမာက္အမ ားရသည့္ေႏြရာသီေန႔ရက္မ ားသည္အေထာက္အကူူျဖစ္ပါသည္။ 
သ ို႔ေသာ္မ ိုးရာသီအတြင္းထိုတ္လိုပ္သူမ ားသည္တ မ္ရွ ေသာေန႔မ ားက ိုေရွာင္ရွားႏ ိုင္မည္မ 
ဟိုတ္ပါ။ အပူပ ိုင္းေဒသမ ားတြင္ အစာထိုတ္လိုပ္မႈအတြက္ ေရွးအဆ ိုျဖစ္သည္ ့"လသာတိုတး 
ဗ ိုင္းငင"္ ဟူေသာအဆ ိုအတ ိုင္းႏွစ္ဆမွ ပ ို၍အသိုတး၀င္သည္! 

ကေစာ္ေဖါကျ္ခငး္/အခ ဥေ္ဖါကျ္ခငး္၏အက   းသကေ္ရာကမ္ႈမ ား 

အစာေၾကလြယ္မႈႏွင့္ဆင့္မ ားတြင္ထားေသာငါးစာမ ားသည္ အက   းျဖစ္ေစသည့္သီးျခား 
အာဏိုဇီ၀ရိုပ္မ ားေၾကာင့္ပ ိုမ ိုေကာင္းမြန္သည္။ ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ေလ့လာမႈတစ္ခိုမွေတြ႔ရွ ခ က္အ 
ရအာဏိုဇီ၀ရိုပ္မ ားက ိုအသိုတးျပ ျခင္းသည္အိုန္းဆတေျခာက္မ ားတြင္ျပ ျပင္မႈမလိုပ္ထားေသာ 
ပရ ိုတင္း၁၇% မွ၃၁.၂၂% တ ိုတက္ေစသည္က ိုေတြ႔ရသည္။အမ ိုင္ႏ ိုအက္စစ္သည္လည္း 
မ ားစြာတ ိုးတက္သည္က ိုေတြ႔ရွ ရသည္(ခရိုဇ္၊ ၁၉၉၇)။[မွတ္ခ က ္- အာလ ိုဟာေဟာက္စ္ 
တြင္ငါးစာမ ားက ိုကေစာ္ေဖါက္ျခင္းအျပင္ၾကက္မ ား၊ဘဲမ ားႏွင့္၀က္ထီးမ ားအစာက ိုက မ္းမာ
ေရးအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္သည့္မ က္ေစ့ျဖင့္မျမင္ႏ ိုင္ေသာအဏိုဇီ၀ရိုပ္မ ား၏အကူအ
ညီျဖင့္ကေစာ္ေဖါက္သည္။သ ို႔ေသာ္ကေစာ္ေဖါက္ျခင္းက ိုစၿမတ ႔ျပန္တတ္ေသာတ ရစၦာန္အစာ
မ ားတြင္အသိုတးမျပ ပါ၊(အျခားေသာတ ရစၦာန္မ ားအတြက္လယ္ယာ-ထြက္အစာမ ား ဖန္တီး 
ျခင္းက ိုအျခားေသာ အီးေအအဲနတ္ြင္ေဖၚျပပါမည္)]။  



   

သင္၏တ ရစၦာန္အတြက္အစာမ ားက ို ကေစာ္ေဖာက္ျခင္းျပ လိုပသ္ည့္အခါပက္သ ိုဂင္အရ ိုင္း 
မ ားႏွင့္ေရာေႏွာစပ္ရွက္မႈမရွ ၊ ေထာက္ခတခ က္ျပ ထားေသာအရာမ ားက ို အသိုတးျပ ရန္အေရး 
ႀကီးပါသည္။ ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္စီးပြားျဖစ္ထိုတ္လိုပ္၍ ဓါတ္ခြခဲန္းတြင္စမ္းသပ္မႈျပ လိုပ္ထား၍ 
ဖ လ ပ ိုင္ႏ ိုင္ငတေရသတၱ၀ါမ ားအတြက္ငါးလိုပ္ငန္းႏွင့္ေရေနသတ၀ၱါရင္းျမစဗ္ ဴရ ိုမွအတညျ္ပ  
ေပးထားသည့္ အီးအမ္-၁က ိုအသိုတးျပ သည္။ အီးအမ္-၁က ိုဂ ပနႏ္ ိုင္ငတ၊အ ိုခ နာ၀ါ၊ ရိုက ဴတကၠ 
သ ိုလ္မွေဒါက္တာ တဲရိုအ ိုဟ ဂမေွဖၚစပ္၍ တို င္းျပည္ေပါင္း ၁၀၀ေက ာ္တြင္အဆင္သင့္ရႏ ိုင္ 
သည္။ထိုတ္ကိုန္မ ားတြင္ကာလ ိုဟ ိုက္ဒရ တ္က ိုကေစာ္ေဖာက္သည့္အခါထြက္ေသာလက္
တစ္အက္စစ္၊ တိုတ႔ျပန္မႈျပ ေသာဘက္တီးရီးယား၊ အက   းသက္ေရာက္မႈရွ ေသာတေဆးႏွင့္ 
အျခားမ ားစြာတ ို႔ပါ၀င္သည္။၎တ ို႔သည္အစာမ ား၏အဟာရဓါတ္မ ားစြာတ ိုးတက္ေစသည့္
ဒိုတ ယအေရးပါေသာ ဓါတ္မ ားျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈက ို ဖန္တီးစဥ္သၾကားႏွင့္ အျခားေသာ 
ကာဘ ိုဟ ိုက္ဒရ တ္မ ားက ိုေကၽြးမည္။ကၽြန္ပ္၏စာအိုပျ္ဖစ္ေသာအပူပ ိုင္းအီးအမ္တြင္ရည္ရွည ္
တည္တတ့ေသာစ ိုက္ပ   းေရးအတြက္သဘာ၀လယ္ယာလိုပ္ငန္းစနစ္သည္နည္းပညာအတြက္ 
အသိုတးျပ သူမ ားအတြက္လမ္းညႊန္ျဖစ္သည္။၎က ိုအြန္လ ိုင္းECHOcommunity.org.ေဒါင္း
လိုဒ္ျဖင့္ သ ို႔မဟိုတ္ အီးစီအ ပ္ခ ္အ ို စာအိုပ္ဆ ိုင္မ ားမွတဆင့္ရယူႏ ိုင္ပါသည္။ CO2က ို က 
ေစာ္ ေဖါက္သည့္ကာလတြင္ထိုတ္လိုပ္ေသာ CO2 ပင္လွ င္ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ အစာမ ားေရ ေပၚ 
တြင္ေပၚ ႏ ိုင္မႈတ ိုးပြားလာရနအ္ကူအညီျဖစ္ေစသည!္ ေဒသႏ ို႔ထြက္ပစၥည္းရင္းျမစ္ျဖစ္ 
သည့္ဒ န္ခ ဲ သ ို႔မဟိုတ္ ဒ န္ခ ဥ္အရည္ၾကည္တ ို႔က ို အီးအမ္၁ မရႏ ိုင္ပါကအခ   ႔ေသာအ 
က   းသက္ ေရာက္မႈအတြက္အသိုတးျပ ႏ ိုင္သည္။အီးအမ္-၁ႏွင့္ႏႈန္းတူညီေသာအရည္ၾကည္ 
က ိုနည္းနည္း ခ င္းစီစတင္အစားထ ိုး၍ထ ေရာက္မႈမရွ ပါကအေပၚသ ို႔အေထာင္လ ိုက္ညွ ပါ။ 
ေကာင္းေသာကေစာ္ေဖါက္ျခင္းသည္ႏွစ္ပတ္ေနာက္ပ ိုင္းတြင္ခ   ၍ခ ဥ္ေသာအနတ႔ကဲ့သ ို႔ေသာ
ဆ ိုးရြားေသာအနတ႔သ ို႔မဟိုတ္ပိုတ္သ ိုးမႈမ ားေပၚေပါက္လာပါကသင္၏ငါးက ိုမေကၽြးပါႏွင့္။ျပ  
ျပင္သည့္ေနာက္တြင္ပင္တန္ဖ ိုးရွ ေနပါေသးသည္။အနည္းငယ္ေသာအဆင္မေျပက ရႈတးသည့္
လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္မႈက ိုေျမ ေဆြးပိုတသ ို႔ပစ္၍ ေျမၾသဇာအျဖစသ္ာသိုတးလ ိုက္ပါ။ 

 

ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္ ပစၥည္းေျခာက္မ ား (ဖြႏဲို၊ အိုန္းဆတဖတ္အၾကမ္း) မ ားက ိုႀက  တင္-ေရာေႏွာ 
ထား၍အစ မ္းေရာင္မ ား(ဆာဗီနီယာပင္၊ အာဇ ိုလာ၊ ဘဲစားေရညွ ) အီးအမ္-၁ ႏွင့္ေရေရာ 
ထားေသာတင္လဲရည္တ ို႔က ိုထပ္ထည့္သည္။ အားလိုတးက ိုအစ ိုဓါတ္၃၀-၅၀%အေနအထား 
သ ို႔ေရာၿပီးသြားေသာအခါ ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္၎က ို စက္တစ္ေလွ ာက္ညွစ္မထိုတ္မီဖြင့္ထား 



   

သည့္ကြန္တင္နာတြင္ သိုတးနာရီမွေျခာက္နာရီၾကာခန္႔ထားပါသည္။ ထ ိုသ ို႔ျပ လိုပ္ျခင္းျဖင့္ 
ပစၥည္းမ ားတြင္အစ ိုဓါတ္ပါ၀ငမ္ႈညီမွ ၍ ပ ိုမ ိုေကာင္းမြန္ေသာထိုတ္ကိုန္ျဖစ္ေစသည္။ ၃၀ - 
၅၀%ပါ၀င္မႈအေနအထားတြင္လြယ္ကူေသာလက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈမွာေဘာလိုတးစမ္းသပ္မႈျဖစ္
သည္။လက္ႏွစ္ဘက္ျဖင့္အစာမ ားက ိုယူ၍ဖ အားအနည္းငယ္ျဖင့္လိုတးပါ။အကယ္၍မကပ္ပါ
ကအေျခာက္လြန္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။စ ိုေန၍အေရမ ားက ေနပါကစ ိုထ ိုင္းဆရွ သင့္သည္
ထက္မ ားေနေသာေၾကာင့္ျဖစသ္ည္။ဖ အားေအာက္တြင္ေၾကႏ ိုင္သည့္အလိုတးေျခာက္ရွ ေန၍
တစ္ခိုႏွင့္တစ္ခိုပူးကပ္မသြားပါကသင္သည္စ ိုထ ိုင္းဆ ၈ - ၁၀% အတြင္းရွ ေနသည္။ စ ိုထ ိုင္း 
ဆသည္ ၈% ေအာက္ရွ ေနရန္မလ ိုပါ။ 

တီလားပးီယားအတြက္ ေဖၚစပသ္ည့္အညႊန္းမ ား (ေဖၚျမဴလာမ ား) 

သင္၏အစာမ ားက ိုဖန္တီးေသာအခါပါ၀င္ေသာပစၥည္းတစ္ခိုစီက ိုတ က စြာတ ိုင္းတာ၍ခ  န္ 
တြယ္ရန္လ ိုအပ္ၿပီး စမ္းသပ္အေရာအေႏွာတစ္ခိုစီ၏ေဖၚျပမႈက ိုမွတ္တမ္းတင္ပါ။ သင္၏ငါး 
အခ   ႔တ ို႔က ိုလက္ရွ အစာစနစ္(ထ န္းခ  ပ)္တြင္ထားျခင္းျဖင့္သင္သည္ႏႈ င္းယွဥ္မႈျပ ႏ ိုင္မည္ျဖစ္
သည္။တစ္လၾကာၿပီးေနာက္တြင္ငါးမ ား၏အေလးခ  န္က ိုသင္၏အစာသစ္ျဖင့္ငါးမ ားမည္သို ႔
ရွင္သန္ေနသည္က ိုၾကည့္ပါ။ ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္သင့္အား သင္၏ေဒသတြင္ရႏ ိုင္ေသာ အေရာ 
မ ားက ိုအသိုတးျပ ၍သင္၏က ိုယ္တ ိုင္ေရာစပ္မႈအေျခခတသည့္ပိုတမွနစ္မ္းသပ္မႈမွအေကာင္းဆိုတး 
အႀကတျပ လ ိုပါသည္။.အခ က္အလက္မ ားက ိုေဖၚျပေသာဇယားတစ္ခိုသည္အခ ိုက္အတန္႔တစ္
ခိုအတြင္းတြင္ အစာမ ားက ိုထည့္၀င္မႈမ ားႏွင့္ ေဖၚစပ္သည့္အညႊန္းမ ားက ို ခ င့္တြက္ရန္အ 
သိုတး၀င္လာမည္။မွတ္တမ္းမ ားက ိုလေပါင္းမ ားစြာထားၿပီးသည့္ေနာက္တြင္သင္သည္သင္၏
လယ္ယာထြက္အစာမ ား၏အက   းေက းဇူးတ ို႔က ိုအကဲျဖတ္ႏ ိုင္မည္။အစာမ ားအားအေျခခတ
က ေသာပရ ိုတင္းမ ားျဖင့္အေျချပ ေရာစပ္ေဖၚညြန္းပါကအျခားေသာအရာမ ားသည္မ မ ဘာ
သာအဆင္ေျပသြားသည္။ အေစာပ ိုင္းတြင္ ေရေပၚတြင္ေဖာႏ့ ိုင္ေသာ သတၱ ရွ သည့္ဒရင္ 
ေကာက္ပင္မ ားက ိုလတ္ဆပ္ေသာအစာအျဖစေ္ဖၚျပခဲ့သည္။ ဇီ၀ - ကြျဲပားမႈႏွင့္မ ားစြာေသာ 
ထည့္၀င္မႈမ ားက ိုျပ  လိုပ္ႏ ိုင္ရန္အတြက္ဘဲစား ေရညွ ၊အယ္ဇ ိုလာႏွင့္ဆာဗီနီယာပင္တ ို႔ကို  
တန္ဖ ိုးနည္း၍အရည္အေသြးျမင့္သည့္အစာလိုတးအျဖစ္ေပါင္းစပႏ္ ိုင္သည္။ဤပါ၀င္ပစၥည္း 
မ ားက ိုစ ိုက္ပ   းေမြးျမဴရန္သင္ယူပါ။၎တ ို႔က ို၀ယ္ယူျခင္းသည္သင္၏စိုေဆာင္းေငြက ိုနည္း
သြားေစမည္! စပီရူလီနာ(အျပာ- စ မ္းအယ္လ္ေဂ းပင္ဟို လူသ မ ားေသာ စ ိုင္ႏ ိုဘက္တီးရီး 
ယားတစ္မ   း)သည္ေရေပၚတြငေ္ဖါ့ႏ ိုင္ေသာ သတၱ ရွ သည့္ဒရင္ ေကာက္ပင္မ   းအတြက္ ျဖစ ္
ႏ ိုင္ေျခ ရွ သည့္အျခားေသာေရြးခ ယ္စရာ သ ို႔မဟိုတ္ထပ္ေဆာင္းသည့္ အရာ ျဖစ္သည္။ 



   

ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွ စပီရူလီနာထိုတလ္ိုပ္မႈ၃၀%အထက္သည္လူသားမ ားအတြက္- မဟိုတ္ 
ေသာ အစားအစာမ ားအျဖစ္ ေရာက္ရွ သည္ (ဘီေလးႏွင့္အျခား၊ ၁၉၉၆)။ အျခား ေသာ 
အစားထ ိုးမႈမ ားက ို ႏ ိုင္ဂ ီးရီးယားႏ ိုင္ငတတြင္ အေမရ ကတ ိုက္အပူပ ိုင္းရွ  ေရတြင္ ေပါက္သည့္ 
ေဖါ့ႏ ိုင္ေသာအပင္မ   းအပါအ၀ငတ္ ို႔က ို စူးစမ္းခဲ့ရာ ေရာေႏွာေသာအေျဖမ ား ရရွ ခဲ့သည္ 
(Igbinosunႏွင့္အျခား၊၁၉၈၈)။ ကၽြန္ပ္အေနျဖင့္ ကၽြန္ပ္က ိုယတ္ ိုင္ျပ လိုပ္ရန္သေဘာမက  
ေသာအေမရ က တ ိုက္အပူပ ိုင္းရွ ေရတြင္ေပါက္သည့္ ေဖါ့ႏ ိုင္ေသာ အပင္မ   းႏွင့္ လက္ေတြ႔ 
စမ္းသပ္ျခင္းက ိုအားမေပးလ ိုပါ။သ ို႔ေသာ္သင္တ ို႔အေနျဖင့္ျပ လိုပလ္ ိုပါကကၽြန္ပ္တ ို႔က ိုအေျဖ/
ရလဒ္ပ ို႔ေပးပါ!   
ဖြႏဲိုသည္ ခ ိုႏ ိုသီးႏွတႀက တ္စက္မွ (ဒ ီ ၁) ဖြႏဲိုျဖစ္သင့္သည္။ ျမင့္မားသည့္သစ္ေစးပါ၀င္ျခင္း 
ေၾကာင့္အျခားေသာအဆင့္န မ့္သည့္ (ဒ ီ ၂ ၊ ဒီ ၃) တ ို႔က ိုေရွာင္ရွားရမည္။ ထပ္ေဆာင္းအ 
ခ က္အလက္မ ားအတြက္ကၽြန္ပ၏္ ထ ပ္တန္းစပါးစက္ (Rice Mill Prime) တြင္ပါသည့္ 
မွတ္ခ က္အခန္းက႑က ိုၾကည့္ပါ(မ ခယ္စင္၊ ၂၀၀၅)။ အျခားေသာဖြႏဲို(ေျပာင္း၊ဂ  တစသည္ 
ျဖင့္) တ ို႔က ိုလည္းအသိုတးျပ ႏ ိုင္သည္။ သ ို႔ေသာ္ အေျခခတပရ ိုတင္းအဆင့္က ိုခ င့္ခ  န္ရန္သတ ျပ  
ေခတ္သစ္ေျပာင္းအမ   းအစားအမ ားစိုတြင္ ဆန္ဖြႏဲို၌ပါ၀င္သည့္ အေျခခတက ေသာ ပရ ိုတင္း 
တစ္၀က္ပါ၀င္သည္။ အရည္အေသြးအျမင့္ဆိုတးဆန္ဖြႏဲိုတြင္ အေျခခတပရ ိုတင္း ၁၂% မ ွ၁၄% 
ပါ၀င္ရမည!္ အိုန္းသီးဆတၾကမ္း(မွည့္သားေလာင္း ကဲ့သ ို႔ေသာ)တြင္အရည္အေသြးျမင့္မား 
ေသာပရ ိုတင္းပါေသာ္လည္း ၎တြင္အဆီပါ၀င္မႈျမင့္မားသျဖင့္အလြန္အကၽြတမသိုတးသင့္ပါ။ 
ျမင့္မားေသာ အဆီပါ၀င္မႈတြငက္ာဘ ိုဟ ိုက္ဒရ တ္ႏွင့္ ပရ ိုတင္းန မ့္ေသာေၾကာင့္ အေလးခ  န ္
မ ားလာျခင္းက ိုျဖစ္ေစသည္။ 

အဟာရဓါတမ္ ား(ဗတီာမင)္မ ားႏွင့္သတ ၱဓါတမ္ ား 
ေက ာက္စရစ္ႀက တ္စက္မ ားမွ အလြန္ေၾကညက္စြာႀက တ္ထားေသာ ေက ာက္မႈန္႔မ ားတ ို႔ 
သည္ ျဖတ္ထားေသာအစ မ္းေရာင္ သ ို႔မဟိုတ္ ေရေပၚတြင္ေဖါ့ႏ ိုင္ေသာသတၱ ရွ သည့္ဒရင္ 
ေကာက္ပင္မ ားတြင ္ မည္သည့္ခ   ႔တဲ့ေနေသာ ဓါတ္က ိုမဆ ိုအစားထ ိုးေပးႏ ိုင္မည့္သတၱ ဓါတ္ 
ေျမာက္မ ားစြာရွ သည္ (Murnyak၊ ၂၀၁၀)။ ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္ေက ာက္မႈန္႔မ ား မရွ ပါက 
သဘာ၀အေလ ာက္ေပါက္သည့္ ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ၾသဂဲနစ္ကန္ဇြန္းရြက္မ ားက ို အေေရာအေႏွာ 
အေလးခ  န္၏ ၁% ျဖင့္ေရာေႏွာသည္။ေၾကညက္စြာႀက တ္ထားသည့္သက္ရွ -အဆင့္ ထိုတး 



   

ေက ာင္က ိုလည္းအရ ိုးႀကီးထြားမႈက ိုအေထာက္အကူျပ ေစရန္အတြက္ထပ္ထည့္ႏ ိုင္သည္။ 
ေရသတၱ၀ါမ ားေလွာငရ္န္ျပ လိုပထ္ားေသာကန္စနစ္မ ားထသဲ ို႔ငါးႏွင့္အပင္မ ားက ိုေပါင္း 
ေသာအခါအပင္မ ား အတြက္ၾသဇာဓါတ္က ိုငါးႏွင့္ အစာအၾကြင္းအက န္မ ားမွရရွ သည။္ 

 
(တီလားပီးယားသည္ဘက္တီးရီးယားမ ားမွအပင္အတြက္အသိုတး၀င္သည့္ၾသဇာဓါတ္မ ားသ ို႔
ေျပာင္းလဲသည့္ ၎တ ို႔၏ ၁၀%မွ၂၀% ေသာအစာမ ားက ိုအလဟသျဖစ္ေစသည္)။ၾသစ 
ေၾတးလ ႏ ိုင္ငတတြင္ ေဖါင္နည္းက ိုအသိုတးျပ ပါက ၄၀ -၄၄ဂရမ္အသားစားငါးအစာသည္၁မီ 
တာ ပတ္လည္ရွ သည့္ဥယ ာဥ္ၿခတေျမစ ိုက္ပ   းေရးအတြက္ေျမၾသဇာေပးႏ ိုင္သည္။ ၆၀ - ၁၀၀ 
ဂရမ ္ တီလားပီးယားအစာမွာမူ(တီလားပီးယားမ ားသည္အစာမ   းစိုတစားေသာ ေၾကာင့္)တူညီ 
ေသာထိုတ္လိုပ္မႈအဆင့္လ ိုအပ္မည္(ဒီ ေဒစရီ၊ ၂၀၁၀) ပိုတ ၂- ၇။ 

 

ေပါေလာေပၚျခငး္ သ ို႔မဟိုတ ္နစျ္မ ပျ္ခငး္ 

သင္၏အစာမ ားေပါေလာေပၚမည္ သ ို႔မဟိုတ္ နစ္ျမ ပမ္ည္က ိုစ ိုးရ မ္မႈမလြန္ကဲပါႏွင့္။ ေလ့လာ 
မႈမ ားတြင ္ ပရ ိုတင္းမ ားသည္ ေဖါ့ႏ ိုင္ေသာသတၱ ထက္အေရးႀကီးသည္က ို ေတြရွ ခဲ့သည္! 
စီးပြားျဖစ္အစာမ ားတြင္ အင္အား  ျမင့္မားေသာေကာက္ႏွတမ ားက ိုအသိုတးျပ ျခင္းသည္အစာ 
ေျပာင္းလဲျခင္းအခ   းက ိုေပးဆပ္သည္ (Feed Conversion Ratio (FCR)။ FCR (အက္(ဖ) 
စီအာရ)္ က ိုတို းလာေသာအေလးခ  န္/စားေသာ အစာအေလးခ  န္ျဖင့္တြက္ခ က္သည္။ ပ ို၍ 
ငယ္ေသာငါးမ ားသည္ စားေသာတစ္ဂရမ ္တ ိုင္းတြင္ ၁ ဂရမ္နီး ပါးတ ိုးလာသည္(FCR ၁.၀)။ 
ပ ို၍အသက္ႀကီးေသာငါးမ ားမွာမူ ၁ ဂရမ္အေလးခ  န ္တ ိုးလာရန္အတြက္ ၁ ဂရမ္စား ရန္လ ို 

ပိုတ ၂-၇။ အာလ ိုဟာ 
ေဟာကစ္္တြင္ 
ေရတြင္ရငွသ္န ္
ေသာအခင္းမ ား၏ 
တစဘ္ကတ္ြငရ္ွ  
ေသာတလီားပီးယား  

 



   

အပ္မည(္FCR ၂.၀)။ အစာေၾကလြယ္၍ ေျပာင္းလဲအသိုတးျပ ႏ ိုင္ သည့္အစာမ ား 
၏ၾသဇာဓါတ္ သည္အေရးႀကီးဆိုတးျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသည့္မွန္ 
ေရကန္ထဲတြင္ တီလားပီးယားႏွင့္ခ ိုအ တ ို႔အား ေကၽြးေသာ အ ေလ့ အထက ိုေလ့လာခဲ့၍ သူ 
တ ို႔သည္ေၾကမြ ေသာအစအနအဆင့္မ ားမလြန္ကဲပါက အစာအား လိုတးက ိုစားႏ ိုင္သည္။ အ 
မွန္အားျဖင့္ ခရိုဇ ္ ႏွင့္ အျခားေရးသားသူမ ား (၂၀၀၁)သည္ ေလ့လာ မႈတစ္ခိုတြင္ ေဖါ့ႏ ိုင္ 
သည့္သတၱ ရွ သည့္ အစာမ ားသည္နစ္ျမ ပ္ေသာ အစာမ ားေလာက္ ေကာင္းစြာလိုပ္ေဆာင္ 
ႏ ိုင္ျခင္းမရွ သည္က ို ေတြ႔ရွ ခဲ့သည္။"နစ္ျမ ပ္ေသာအစာလိုတးမ ား သည္ ေဖါ့ႏ ိုင္ေသာသတၱ ရ ွ 
သည့္အစာလိုတးမ ားထက္ ႏ ိုင္းလ္တီလားပီးယားသားေပါက္မ ားက ို ထူးျခားးစြာျမင့္မားသည့္ 
ႀကီးထြားႏႈန္း၊ ပ ို၍ႀကီး ေသာငါးႏွင့္ အက္(ဖ)စအီာရ ္က ိုပ ို၍ အားေပးသည္။ နစ္ျမ ပေ္သာငါး 
စာျဖင့္ပ ို၍ ေကာင္းစြာ ျဖစ္ထြန္းျခင္းသည္ အေျခခတ ပရ ိုတင္းပါ၀င္မႈ ၄၂.၀၅% ပ ိုျမင့္မားသည့္ 
အရည္အေသြးက ို ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေစမည္။ ၎ႏွင့္ ဆင္တူေသာရလဒ္က ို ဂါး(Gur)၁၉၉၇ 
မွလည္းရရွ ခဲ့သည္။  

သူသည္ ေန႔စဥ္ပ မ္းမွ တ ိုးလာမႈႏွင့္ အက္(ဖ)စီအာရ္ အေျခခတပရ ိုတင္းအဆင့္ ၄၀% သည္ 
၃၀%အဆင့္ထက္ထူးျခားစြာျမင့္၍ ေကာင္းမြန္သည္ဟိုတင္ျပခဲသ့ည္။ သူ႔အေနျဖင့္ ကနဦး 
အေလးခ  န္၏ ၁၃ ဂရမ္ရွ ေသာ ႏ ိုင္လ္တီလားပီးယား ႀကီးထြား လာမႈအ တြက္အေျခခတ ပရ ို 
တင္းႏွင့္ အက္(ဖ)စီအာရ္အဆင့္မ ားသည္ ၄၀မွ၄၅% ျဖစ္သည္ဟို အခ  ပ္အားျဖင့္ဆ ို ပါ 
သည္(ခရိုဇ္ႏွင့္အျခားေသာသူမ ား၊ ၂၀၀၁)။ အသားစားငါး မ ားအတြက္ပ ို၍ျမင့္မားေသာ 
ပရ ိုတင္းက ို အေရာအေႏွာမ ားထသဲ ို႔ ငါးစာတ ိုး၍ ထည့္ျခင္းအားာျဖင့္ျပ လိုပႏ္ ိုင္သည္။ 

သ ို႔ေသာ္သင္၏ငါးစာရရွ ေသာရင္းျမစ္သည္ မာက ဴရ ီ ကင္းရန္လ ိုအပ္သည္။ ပရ ိုတင္းပါ 
၀င္မႈ၄၅%ရွ ေသာမညွ့္သားေလာင္းကဲ့သ ို႔ေသာျမင့္ေသာပရ ိုတငး္အားျဖည့္ပစၥည္းအျဖစ္အ
သိုတးျပ ႏ ိုင္သည ္ (ဒီ ေဒစရီ၊ ၂၀၁၀)။သ ို႔ေသာ္ သင္ကေဇာ္ေဖါက္ထားေသာအစာ ထဲသ ို႔မ 
ထည့္မွီ ေျခာက္ေသြ႔ရန္လ ိုအပ္သည္။ 

 

 



   

ဇယား ၂-၃၊ လယ္ယာမ ားတြင္ရွ သည့္အရာမ ားက ိုအသိုတးျပ ထားသည့္ တလီားပီးယားအေျခခတအစာ (တာကြန ္
၂၀၀၉ 

ေဖာ္စပန္ညး္ (ေဖၚျမဴလာ)က ိုအစျပ ျခငး္ 
သင္၏က ိုယ္ပ ိုင္အစာက ိုဖန္တီးရန္ေကာင္းေသာအစျပ ျခင္းက ိုေဖၚျပထားပါသည္။ မွတ္တမ္း 
မ ားထား၍ သင္ရႏ ိုင္ေသာငါးစာႏွင့္သင္၏ လယ္ယာထြက္အစာမ ား၏ ေဆာင္ရြက္ႏ ိုင္မႈ 
အေပၚတြင္မူတည္၍ ပါ၀င္ပစၥည္းမ ားက ိုခ င့္ခ  နပ္ါ! ကိုန္က မႈစာရင္းသည္သင္၏ ေဒသႏွင့္ 
ေလ ာ္ညီပါမည္။ သ ို႔ေသာ္အျခားေသာေနရာမ ားႏွင့္ကြာျခားေကာင္းကြာျခားမည္။ 

 

 

တလီားပးီယားက ိုေကၽြးေသာအစာႏွင့္  ျမင့္သည့္သဘာ၀ပရ ိုတငး္အစ မး္မ ား 
 သဘာ၀ 

ပ၇ ိုတငး္ 
ကိုနက္ စရ တ ္ 
USD/ ၅ ေကဂ  ီ
အ တ ္

   ကိုနက္ စရ တ ္ 
USD/ ေကဂ  ီ

စီးပြားျဖစ္အစာ ၃၂.၀% ၂၆.၀၀    ၀.၅၂ 
အခ ဥ္ေဖါက္ထားသည့္ 
 အီးအမ္ ၁-အစ ို 

၃၂.၃၁% ၁၀.၅၀    ၀.၂၁ 

အခ ဥေ္ဖါက္ထား သည ္ 
့အီးအမ္၁-အေ ျခာက္ 

၃၂.၃၁% ၁၄.၅၀    ၀.၂၉ 

ပါ၀င္ပစၥည္းမ ား သဘာ၀ 
ပရ ိုတငး္ 

အေလးခ  န ္
(ေကဂ )ီ 

အစာ၏% ကိုနက္ စရ တ ္
USD/ ေကဂ  ီ

သဘာ၀ပ
ရ ို 
တငး္စတႏႈနး္ 

ကိုနက္ စရ တ ္
USD/အစာ၏%ျဖင ့္
ထည့္၀ငမ္ႈ 

စပါးဖြႏဲို ၁၄% ၂၈.၀၀ ၃၂.၂ ၀.၂၈ ၃.၉၂ ၇.၈၄ 
အိုန္းဆတ ၂၂% ၈.၀၀ ၉.၂ ၀.၁၈ ၁.၇၆ ၁.၄၄ 
ငါးစာအေျခာက္ ၇၂% ၁၇.၀၀ ၁၉.၅ ၀.၅၀ ၁၂.၂၄ ၈.၅၀ 
ဘစဲားေမွာ္ ၄၄% ၃.၀၀ ၃.၄ ၀.၀၀ ၁.၃၂ ၀.၀၀ 
အာဇ ိုလာ ၄၄% ၁၀.၀၀ ၁၁.၅ ၀.၀၀ ၄.၄၀ ၀.၀၀ 
ဆာဗာနွီးယား ၂၂% ၂၀.၀၀ ၂၃.၀ ၀.၀၀ ၄.၄၀ ၀.၀၀ 
မ ိုရင္ကာ ၁၈% ၀.၃၀ ၀.၃ ၀.၀၂ ၀.၀၀ ၀.၀၀၅ 
တ ရစၦာန္မွရေသာထိုတးဓါတ္ ၀% ၀.၁၀ ၀.၁ ၀.၁၆ ၀.၀၀ ၀.၀၁၆ 
ေက ာက္မႈန္႔ဓါတ္သတၱ  ၀% ၀.၂၆ ၀.၃ ၀.၀၂ ၀.၀၀ ၀.၀၀၅ 
မီးေသြးမႈန္႔ ၀% ၀.၂၆ ၀.၃ ၀.၀၂ ၀.၀၀ ၀.၀၀၅ 
တင္လရဲည္ ၃% ၀.၁၀ ၀.၁ ၀.၁၆ - ၀.၀၁၆ 
အီးအမ္ ၁% ၀.၁၀ ၀.၁ ၀.၁၆ ၀၀ ၀.၀၁၆ 
စိုစိုေပါင္းအစ ိုအေလးခ  န ္  ၈၆.၉၆ ေကဂ ီ ၁၀၀.၀  ၂၈.၀၉ ၁၇.၈၄၃ 
စိုစိုေပါင္းအေျခာကအ္ 
ေလးခ  န ္

 ၆၀.၈၇ေကဂ ီ ၁၀၀.၀  ၂၉.၀၉ ၁၇.၈၄၃ 



   

န ဂိုတး  

အေသးစားငါးစာထိုတ္လိုပ္ျခင္းက ို ေဒသတြင္စ ိုက္ပ   းသည့္လယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ ားအား 
သတ ျပ ၍ အသိုတးျပ ျခင္းျဖင့္ စီမတခန္႔ခြႏဲ ိုင္သည္။ သင္က ိုယ္တ ိုင္အရည္အေသြးပ ိုမ ိုျမင့္မား 
ေသာထည့္၀င္ပစၥည္းမ ားက ို ထ ေရာက္မႈရွ သည့္ ထိုတ္လိုပ္ျခင္းႏွင့္ရ တ္သ မ္းျခင္းက ိုျပ လိုပ္ 
ပါက သင္၏က ိုယ္ပ ိုင္အစာမ ားက ိုထိုတ္လိုပ္ျခင္းျဖင့္သင့္အားအရင္းအႏီွးနည္း၍ အက   း 
အျမတ္ပို  ျဖစ္ေစမည္။ 

             

အာလ ိုဟာ ေတာငယ္ာရွ  
အယဇ္ ိုလာ ပငမ္ ား 



   

 
 

 

အာလ ိုဟာ ေတာငယ္ာတြင ္ျဖတ၍္ သယယ္လူာေသာစနစ ္



   

အခနး္ ၃ 

အသားစား၀က္ထးီေမြးျမဴေရးက ို အေသးစားယာလိုပင္နး္တြငပ္းူေပါငး္ 
လိုပေ္ဆာငျ္ခငး္ႏွင့္ 

အသားစား၀က္ထးီမ ားအတြကအ္စာဖနတ္းီထိုတ္လိုပျ္ခငး္ 

 

 

န ဒါနး္. 
လယ္သမားမ ားသည္ မ မ တို ႔တြင္ရွ ႏွင့္ၿပီးသည့္ ရင္းျမစ္မ ားက ိုစီမတခန္႔ခြ၍ဲအသိုတးျပ ႏ ိုင္ပါက 
လယ္ယာထြက္အစာမ ားသည္လည္း ကိုန္က စရ တ္မ ားက ိုသက္သာေစႏ ိုင္သည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ကၽြႏဲြားမ ားအတြက္ႀက  တင္စီစဥ္ထားသည့္စားက က္မ ားက ို တည္ေဆာက္ေကာင္း 
တည္ေဆာက္မည္။ အသားစားေမြးျမဴေရး၀က္မ ားအတြက္ ေကာက္ပဲသီးႏွတအၾကြင္းအက န္ 
မ ားမွအစာျပ လိုပ္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ ေဘးထြက္ပစၥည္းမ ားမွန ို႔ထြက္ပစၥည္းမ ား၊(ဥပမာ ဒ န္ရည္ 
ႏွင့္ မလ ိုင္ထိုတ္ထားသည့္ႏြားႏ ို႔)၊ ပဲပင္ငိုတ္မ ားမွျဖတ္၍ သယ္ယူျခင္းလိုပ္ငန္းမ ားႏွင့္ ေပါ 
ေလာေပၚသည့္ဒရင္ေကာက္ပငမ္ ားႏွင့္အျခားေသာ ေရေပၚတြင္ေပၚသည့္အပင္မ ားကို ထပ္ 
ေဆာင္းတ ရစၦာန္အစာအျဖစ္စ ိုက္ၾကသည္။လယ္ယာ-ထြက္ဖြတ႔ၿဖ  းတ ိုးတက္ျခင္းသည္စ ို္က္ပ   း 
ေရးစနစ္မ ားပ ိုမ ို၍ရည္ရွည္တညတ္တ့ျခင္းက ိုျဖစ္ေစသည္။ေကာကပ္ဲသီးႏွတအၾကြင္းအက န္မ ား
ႏငွ့္တ ရစၦာန္မ ား၏ မစင္မ ားတ ို႔သည္ၾသဇာဓါတ္လည္ပတ္သည့္အစ တ္အပ ိုင္းမ ားျဖစ္၍ျမင့္ 
ေသာအပူခ  န္တြငအ္ သက္ရွင္သည့္မ က္ေစ့ျဖင့္ ျမင္ရန္ခကခ္ဲသည့္သက္ရွ မ ားေျမေဆြး၊ 
တီေကာင္ကဲ့သ ို႔ေသာအရာမ ားႏွင့္ဘို ခါရွ ထိုတ္လိုပ္ျခင္းသ ို႔မဟိုတ္ေျမၾသဇာအစ မ္းမ ားက ို
အသိုတးျပ ျခင္းျဖင့္ကိုန္က စရ တသ္က္သာေစသည္။ 



   

 
ပိုတ ၃ - ၁ - အသားစား၀ကထ္ီမ ားက ိုအစာေကၽြးေသာနည္းမ ား 

 
ျခတေမြးတ ရ စၦာန္မ ား သ ပ္သည္းမႈတ ိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ  ၀ရီ ယရွ သည့္လယ္သမားမ ား 
သည္ မ မ တ ို႔၏စနစ္က ိုအက   းျပ မည့္ ၾသဇာဓါတ္လမ္းေၾကာင္းတ ိုးတက္လာရန္အတြက္ 
နည္းလမ္းမ ားႏွင့္ နည္းစနစ္မ ားက ိုရွာၾကသည္။ ဤေဆာင္းပါးသည္ အေသးစားလယ္သ 
မားမ ားအတြက္လယ္ယာထြက္အသားစား၀က္အစာမ ားျဖင့္ေအာင္ျမငႏ္ ိုင္မည့္နည္းမ ားႏွင့္
နည္းပညာမ ား က ိုေဖၚျပပါမည္။ သင္ဖတ္သည့္အခါတြင္လယ္ယာ လိုပ္ငန္းတြင္က ယ္ျပန္႔ 
သည့္လက္ရွ စနစ္က ိုအျပည့္အ၀(မတိုတမလႈပ္)အခြင့္အေရးယူရမည္ျဖစ္၍ထ ိုမွတဆင့္ၿခတ ငိုတ၍
အရွ န္ျဖင့္လည္ပတ္ရမည္က ိုသတ ရပါ(ပိုတ ၃-၁)။ 

[စာေရးသားသူ၏မွတ္ခ က္ - ဂ ာနယ္မ ား၊ စာေစာင္မ ား၊ ႏွင့္ လမ္းညႊန္မ ားစြာတ ို႔သည္ 
စီစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းက ို ပထမစြာျပ လိုပျ္ခင္းမရွ ဘ ဲ နည္းပညာအသစ္မ ားက ို ကူးေျပာင္း 
ကာလအတြင္းေကာင္းစြာစီစဥ္မႈ၊ ရင္းႏွီးမတည္မႈႏွင့္ လက္ေတြ႔က မႈမရွ ဘဲ ရွ ႏွင့္ၿပီးေသာ 
နည္းမ ားအစား ပ ို၍ျပင္းထန္သည့္ အစားအစာထိုတ္လိုပ္မႈနည္းလမ္း တည္ေဆာက္ျခင္း 
မ   းျဖစ္သြားေစႏ ိုင္သည္က ိုသတ ျပ ပါ၊]  

အလ ိုဟာ ၀ကထ္းီေမြးျမဴေသာစနစက္ ို ၿခ တငတိုသိုတးသပျ္ခငး္ 
ကၽြန္ပ္တ ို႔၏၀က္မ ားအတြက္အစားအစာႏွင့္ေလ့က င့္မႈစနစ္က ို ကၽြန္ပ္တ ို႔က ိုယ္တ ိုိုင္စီစဥ္သ 
ျဖင့္ အေရးေပၚက စၥအတြက္ရင္းျမစ္မ ားက ို စ တ္ခ ႏ ိုင္ရန္လယ္ယာ-အတြင္းႏွင့္ လယ္ယာ-
အျပင္ဘက္ႏွစ္မ   းစလိုတးမွျပ လိုပသ္ည္။ ဤအရာသည္အေရးႀကီးေသာ္လည္းအမ ားအား 

အစာေကၽြးသည့္စနစ္မ ား 

ေကာက္ပဲသီးႏွတအကၽြင္း
အက န္/သဘာ၀အစာ/ 
စားက က္ 

သ ပ္သည္းမႈစို 
ေဆာင္းျခင္း 

အစာအတို 

ၾကယ္ျပန္႔သည ္

အသင့္ျပင္းထန္သည ္

ျပင္းထန္သည ္

ထ န္းသ မ္းေသာစားက က္/တ ရစၦာအစာပင္ 

 
ျဖတ္၍သယ္ယူ၊ အာဇ ိုလာ၊ 
အခ   ႔ေသာအစာ 

 
လယ္ယာတြင္အခ ဥ္ေဖါက္(သ ို႔)စီပြားျဖစ္ 
ေရာင္းသည့္အစာ 

 



   

ျဖင္ ့လ စ္လ ဴရႈၾကသည္။ စေကးလီကြန္ မအွႀကတေပးခ က္သည္ မတွ္သားဖြယ္ျဖစ္သည္။ 
"လယ္သမားအမ ားစို တ ို႔သည္မ မ တ ို႔၏ေနရာတြင္လ ို္အပ္သည့္အစာက ိုျပည့္စိုတစြာျပင္ဆင ္
ရန္အေရာအေႏွာမ ား သ ို႔မဟိုတ္ ေရာေမႊရနႏွ္င့္အလိုတး/အထိုတး မ ားျပ လိုပ္ရန ္ကရ ယာမ ား 
က ိုမထ န္းသ မ္းထားၾကပါ။ ထ ို႔ေၾကာင့္ သူတ ို႔သည္အခ  န္အတ ိုင္းအတာတစ္ခိုတြင္အဓ ကႏွင့္ 
အျခားေရြးခ ယ္စရာ ေစ းကြက္မ ားရွ ရန္အာမခတခ က္ရွ ရမည္၊ ထ ိုအရာသည္ လြယ္ကူသည့္ 
စီမတခန္႔ခြမဲႈလိုပ္ငန္းမဟိုတ္ပါ" (စေကးလီကြန္ ၁၉၉၃)။ အာလို ဟာေဟာက္စ္တြင္ ကၽြန္ပ္တ ို႔ 
သည္ငါးေျခက္၊ ဖြဲ႔ႏို၊ အိုန္းဆတေခ ာက္ႏွင့္ေဒသထြက္ပစၥည္းမ ားက ို၀ယ္ယူသည္။ ကၽြန္ပ္တ ို႔ 
သည္ ပဲ၊ ခ တ ပိုမ ား၊ အပင္မ ားႏွင့္ေပါေလါေပၚဒရင္ေကာက္ပငမ္ ားတ ို႔က ို ပရ ိုတင္းမ ား၀ယ္ယူ 
၍ မရႏ  ိုင္သည့္အခါအသိုတးျပ ရနထ္ပ္ေဆာင္း၀ယ္ယူထားသည္။ 

ကၽြန္ပ္တ ို႔၏အေတြ႔အႀကတ မွာ အစာထိုတ္လိုပ္မႈအတြက္ျမင့္မားစြာအက   းျဖစ္ေစသည့္ ဒ န္း 
မတ္ႏ ို္င္ငတမ   း-၀က္ျဖဴေမြးျမဴေရး၊ ဒူေရာ ့ႏွင့္ ႀကီးမားက ယ္္ျပန္႔သည့္အျဖဴေရာင္အမ   း ကြမဲ ား 
ႏငွ့္ အျခားေသာေခတ္သစ္အ မ္ေမြးသားေပါက္မ ားႏွင့္မ   းစပ္မ ားေမြးျမဴျခင္းတ ို႔ျဖစ ္ သည္။ 
ဤသားေပါက္မ ားသည္ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ကေဇာ္/အခ ဥ္ေဖါက္ထားသည့္အစာမ ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲ 
ျခင္းမရွ တည္ၿင မျ္ခင္း၊ လွ င္ျမနစ္ြာႀကီးထြားျခင္းတ ို႔ျဖစ္ေစသည္။ ႀကီးမားသည့္အ ျဖဴေရာင္၊ 
ဒူေရာ့ႏွင့္ ေဒသတြင္ေမြးျမဴသည့္၀က္မ ားက ို စီးပြားျဖစ္ေရာင္းသူမ ားႏွင့္ စ တ္ခ ရ သည့္ 
ေနာက္ေဖးၿခတေမြးျမဴသူမ ားထတမွ ရရွ ႏ ိုင္၍ ၎တ ို႔သည္ ကၽြန္ပတ္ ို႔၏အစနစ္သ ို႔ေကာင္း စြာ 
ေျပာင္းလဲလာန ိုင္သည္။ 

ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ ဖ လစ္ပ ိုငႏ္ ို္င္ငတရွ  ပလာ၀န္ေဒသ တြင္ရွ သည့္ေဒသမူလ၀က္မ ားသည္ ေခတ္ 
သစ္ေမြးသားေပါက္မ   းမ ားႏွင့္ကြျဲပားသည္။ သူတ ို႔အားစီးပြားျဖစ္အေနျဖင့္ စ ိုက္ပ   းသည့္ 
တ ရစၦာန္အစာသီးႏွတပင္မ ားႏွင့္ဥျမစ္ပြားသည့္အပင္မ ားရွ သည့္စားက က္မ ားတြင္အမ ား 
ဆိုတးေမြးျမဴသည္။ စားက က္စနစ္တြင္ ဤ၀က္ရ ိုင္းမ ားက ိုေမြးျမဴသည့္အခါ အဓ ကရင္ဆ ိုငရ္ 
သည့္အရာမ ားမွာ သူတ ို႔အားက န္းမာစြာႏွင့္ ၿခတခတ္သည့္စရ တ္က ခတႏ ိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ 
တ ို႔၏သန္မာသည့္ႏွာေခါင္းႏွင့္ တူးဆြႏ ိုင္သည့္အရည္အခ င္းရွ သျဖင့္ ေသခ ာစြာၿခတခတ္ထား 
ျခင္း မျပ ပါက လြတ္ေျမာက္သြားႏ ိုင္သည္။ ေဒသ၀က္မ   းမ ားက ို စားက က္တြင္လႊတ္ထား 
သည္ထက္လတထားၾကသည္ကပ ိုမ ားသည္။ ၎တ ို႔သည္ စာၾကြင္းစားက န္မ ားက ိုအ မ္ေမြး 



   

တ ရစၦာန္မ ားႏွင့္လိုစားရသည္၊ ပ န္လွီ၍အထြက္မေကာင္းပါ၊ ကပ္ပါးပ ိုးမ ား၏ေႏွာင့္ယွက္ 
မႈက ို လည္းခတရသည္(ပိုတ ၃-၂)။ ဖိုတသည့္အညစ္အေၾကးမ ားသည့္ေနရာတြင္ ေမြးျမဴသည့္ 
၀က္မ ားႏွင့္ ႀက  းမ ားႏွင့္လတ၍ ေမြးျခင္းက ို္ အျပည္ျပည္ဆ ိုငရ္ာ အေျခခတတည္ေဆာက္မႈ 
လမ္းညႊန္မ ားမွ အားေပးျခင္းမျပ ပါ (ေမယာ ၁၉၉၃)။ 

 
ဖ လစ္ပ ိုင္ႏ ိုင္ငတတြင ္နဂီေရာ၀့ါတ ီ၀က္(စို စီဘီဖရြန ္နီဂရီနပစ္)္ ႏွင့္ပါလ၀န္တြင္သား ေပါက္ 
သည့္၀က္(စို အာဟ ိုအင္ႏ ိုဘာဘစ္) ႏွစ္မ   းစလိုတးတ ို႔က ို ေခတ္သစ္သားေပါက္မ ားႏွင့္ မ   း 
စပ္၍ အခ   ႔တ ို႔မွာေအာငျ္မင္သည္ သ ို႔ေသာ္ အေလးခ  န္တက္လာရန္ခက္ခဲသည္ဟို မွတ္ 
တမ္းတင္ၾကသည္။ ယူေကႏ ိုင္ငတရွ ၀က္ရ ိုင္းေမြးသည့္လယ္သမားသည္ ၀က္ရ ိုင္းထီးမ ားက ို 
အ မ္ေမြး၀က္ ("အမ ားအားျဖင့္က ိုယ္ခႏ ၶာရွည္၍ အနီႏွင့္အည  ေရာင္ရွ သည္) မ ားျဖင့္မ   းစပ ္
သည္။ ထ ိုသ ို႔ျပ လိုပ္ျခင္းမွာ ပ မ္းမွ အျပည့္အ၀အရ ိုင္းတ ရစၦာန္ ၅ အား ၉ ျဖင့္မ   းစပ္ျခင္း 
ျဖင့္အရြယ္အစား တို းေစသည္။ ႀကတ႔ခ ိုင္သည့္မ   းစပမ္ ားသည္ပ ိုမ ို ေကာင္းမြန္သည့္အစာ 
ေျပာင္းလဲမႈက ိုျဖစေ္စမည္၊ မ   းစပ္၀က္မ ားသည္အခ ဥ္ ေဖါကထ္ားသည့္အစာမ ားမွအက   း 
ျဖစ္ႏ ိုင္သည္။ သ ို႔ေသာ္ထပ္တ ိုးလာသည့္ ကိုန္က စရ တ္သည္အေကာင္လိုတးအေလးခ  န္က ို 
မမွ မတျဖစ္ေစႏ ိုင္သည္။ 

 
ဤေဆာင္းပါး၏က န္အပ ိုင္းသည္ အေလးခ  န္လွ င္ျမနစ္ြာတ ိုး၍ အဂၤေတသ ို႔မဟိုတ္လႊစာမႈန္႔ 
အခင္းမ ားတြင္ စီမတခန္႔ခြမဲႈမ ားျဖင့္ထားသည့္ ေခတ္သစ္၀က္ေမြးျမဴေရးမ ား၏ အစာအတြက္ 
ကိုန္က စရ တ္ နည္းေစသည့္နည္းလမ္းမ ားႏွင့္ အက   းေက းဇူးမ ားက ိုေဆြးေႏြးပါမည္။ အာ 
လ ိုဟာေဟာက္စ္တြင္ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္ သဘာ၀လယ္ယာ လိုပ္ငန္းဆ ိုင္ရာကြန္ယက္အ မ   း 
မ   းမွေဆာင္ရြက္သည့္ "ေဆးေၾကာျခင္း - မျပ " ေပ ာ္ရႊင္ေသာ၀က္လိုပ္ထိုတးလိုပ္နည္းက ို အ 
သိုတးျပ သည္။ စနစ္၏ ျပည့္စိုတသည့္ေဖၚျပခ က္မ ားက ို ကၽြန္္ပ္၏စာအိုပ္တြင္ ေရးသားထားပါ 
သည္။ ဤစနစ္တြင္ သင္းထားသည့္အသားစား၀က္ထီးမ ားအား ၁ မီတာအနက္ရွ သည့္ 
လႊစာမႈန္႔အခင္း (အ ပ္ယာ)ႏွင့္ အီးအမ္က ို အစာႏွင့္ေရတြင္ေန႔စဥ္ထပ္ေဆာင္းထည့္၀င္၍ 
အခင္းတြင္အပတ္စဥ္ပက္ဖ န္းသည္။စပ္ထားသည့္၀က္မမ ားပင္ထ ိုထူသည့္အခင္းမ ားေပၚ 
တြင္၀က္ေပါက္၍ ကေဇာ္ေဖါက္ထားသည္အစာက ိုႏွစ္သက္ၾကသည္(ပတို ၃-၃ ႏွင့္ ၄-၃)။ 



   

  

 

 

အစာရငး္ျမစမ္ ား 

မ ားစြာေသာ အရည္အေသြးရွ သည့္ အစာအတြက္အေရာအေႏွာမ ားက ို တ ိုင္းျပည္အမ ား 
တြင္ေတြ႔ရသည္။ အေကာင္းဆိုတးေသာ အရည္အေသြးရွ သည့္ အစာကို ရႏ ိုင္ရန္ႀက  းစားပါ။ 
ဖြတ႔ၿဖ  းဆဲႏ ိုင္ငတ စက္မႈလိုပ္ငန္းဆ ိုငရ္ာစတနမူနာမ ားတြင္ရွ သည့္ မ ားစြာေသာအစားအစာစမီတ 
က န္းမ ားသည္အလားအလာ သ ို႔မဟိုတ္ အက   းသက္ေရာကမ္ႈမရွ သည္က ိုလည္း သတ ျပ  
ပါ! 

အရညအ္ေသြးျမင့္သည့္ထည့္၀ငမ္ႈမ ားက ိုေရြးခ ယျ္ခငး္ 
ေျပာင္းေကၽြးသည့္၀က္သည္ စက္မႈထြန္းကာေသာႏ ိုင္ငတမ ားတြင္ အကိုန္အက သက္သာ 
သည့္ ေျပာင္း အဆက္မျပတထ္ိုတ္လိုပ္မႈသဘာ၀ျဖစ္စဥ္မျွဖစေ္ပၚလာသည္။ ေခတ္သစ ္

 (  ဘယ္ မ  ညာ သ ို႔) ပိုတ ၃-၂။- စူဆာဟ ို အယ္ႏ ိုဘာ 
ဘတ္စက္ဲသ့ ို႔လတထားေသာ၀ကထ္ီးရ ိုင္း (ဖ လ ပ ိုင္ႏ ိုင္ငတ၊ 
ပါလ၀မတ္ြင္ေမြးေသာ၀က)္  သည္အ မေ္မြးတ ရစၦာန္အ 
ျဖစ္ေမြးပါက ေအာင္ျမငရ္န္ခကခ္ဲသည။္ ပိုတ ၃-၃။ -- အီး 
အမ္ျဖင့္ျပ ျပင္ထားသည့္ လႊစာအခင္းတြင္ ၀ကမ္ ား 
ေပ ာ္ရႊင္ ေနစဥ၊္ ပိုတ ၃-၄။ -- အဆင့္ ျမင့္ လယ္ယာထြက ္
အစာမ ားႏွင့္ေမြးျမူေရးတ ရစၦာန္မ ားအ တြက ္ထိုတးက ို 
ေၾကညကစ္ြာႀက တ္၍ထည့္ထားသည့္အစာက ို စားၿပီး 
ေနာက ္၀ကမ္ ားေပါက္ၿပီးပိုတ 

 

 



   

ေျပာင္းတြင္ကာဘြန္ဟ ိုက္ဒရ တ္ အဆင့္ပ ို၍ျမင့္ၿပီးတူညီသည့္ပရ ိုတင္း (အသားဓါတ္န မ့္ 
သည့္အဆင့္ရွ သည္)။ ဆန္႔က င္ဘက္အေနျဖင့္ သဘာ၀ဆန္ဖြသဲည္ ေျပာင္းတြင္ရွ သည့္ 
သဘာ၀ပရ ိုတင္းထက္ ႏွစ္ဆပ ိုမ ား၍ အမ ားအားျဖင့္ေစ းသက္သာသည္။ သဘာ၀အစာ 
စနစ္တြင္ေမြးျမဴေရးတ ရစၦာန္မ ား၏စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ႀကီးထြားမႈတြင္ပရ ိုတင္းသည္တ ရစၦာန္
လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ႀကီးထြားမႈအတြက္နတပါတ္တစ္ျဖစ္သည္။  

သင္သည္တ ရစၦာန္၏အသက္ႏွင့္အခ   းက သည့္အဆင့္ရွ သည့္ပရ ိုတင္းက ိုထားရွ ပါကသင္
၏ သဘာ၀အစာတြင္အစစအရာရာညီမွ မႈရွ မည္။ ေျပာင္းအေျချပ အစာေဖၚ သည့္အညႊန္း 
ေဟာင္းမ ားသည္ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ ထိုတ္လိုပ္မႈကြင္းဆက္တြင္ပါ၀င္ျပန္႔ႏွ႔တေနသည့္ ေခတ္သစ္ 
ေျပာင္းပရ ိုတင္းပ ိုမ ိုပါ၀င္သည(္ဂလ ိုင္ဖ ိုစ ပ္အၾကြင္းအက နမ္ ားပါ၀င္၍အမ ားအားျဖင့္မ   းရ ိုးဗီ
ဇဆ ိုင္ရာျပ ျပငမ္ြမ္းမတမႈျပ လိုပ္ထားသည္)။ အာလ ိုဟာေဟာက္ရွ  ပါလာ၀မ္တြင္ေျပာင္း 
ေစ းသည္ႏွစ္ဆျဖစ္၍ဆန္ဖြႏဲိုတြင္ပါသည့္ပရ ိုတင္းတစ္၀က္သာရွ ၿပီးဆန္ပရ ိုတင္းထက္ေလး
ဆပ ို၍ေစ းႀကီးေစသည္။ကၽြန္ပတ္ ို႔၏၀က္မ ားအတြက္သဘာ၀အစာမ ားက ိုလ ိုအပ္၍ေစ းႏႈန္း
သက္သာစြာျဖင့္အေကာင္းဆိုတးထိုတ္ကိုန္က ိုရရွ လ ိုပါသည္။ 

ကမၻာတ၀မွး္တြင ္ေကာကပ္သဲးီႏွတမ ားႏွင့္ ေကာကပ္သဲးီႏွတအၾကြငး္အက န ္မ ား 
က ိုထးူျခားစြာ အသိုတးျပ ျခငး္  

ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲသည္႔အစာႏွင့္ သက္ဆ ိုင္သည့္အေျဖမ ားက ို ႏ ို္င္ငတမ ားစြာတ ို႔တြင္ေတြ႔ရ 
သည္။ပဲေစ့ခြတမ ား၊ေျပာင္းရ ိုမ ား၊ေဂၚဘီမွစြန္႔သည္အရာႏွင့္ငွက္ေပ ာအူမ ားတို ႔သည္ဖ လစ္ပ ိုင္
ႏို င္ငတတြင္၀က္စာျပ လိုပ္ရန္အတြက္အသိုတး၀င္သည့္စ ို္က္ပ   းေရးဆ ိုင္ရာေဘးထြက္ပစၥည္းမ ား 
ျဖစ္သည္။ပေလာပနီတအေျခာက္မ ားက ိုလည္းမင္ဒါႏ ိုအားႏွင့္လူဇိုတကၽြန္းမ ားတြင္အသိုတးျပ ၾက
သည္။ ပါလာ၀န္တြင ္အမာဖ ိုဖါလပ္စ္ ပါအီယြန္နီဖ ိုလီယပ္ဟိုေခၚသည့္ထူးျခား၍ က ယ္ျပန္႔ 
သည့္မွ ားပတိုသ႑ာန္ရွ  အာရြ  က္ရ ိုင္းမ ားက ို ေျမန မ့္ပ ိုင္းသစ္ေတာမ ားမွရ တ္ယူကာအစာအ 
တြက္လွီးျဖတ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စဥ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း အသိုတးျပ သည္ (ပတို ၃-၅)။ 
အ ႏၵ ယႏ ိုင္ငတတြင္ထ ိုအာရြ  က္အမ   းအစားမ ား(ဆင္ေျခေထာက္ေမ ာက္ဥဟိုေခၚသည္)သည္
သူတ ို႔စားသိုတးသည့္ဥျမစ္အတြက္စ ိုက္ပ   းသည္။ 



   

 

ထ ိုင္းႏ ိုင္ငတတြင္ငွက္ေပ ာအူမ ားက ို၀က္စာအတြက္ကေဇာ္ေဖါကသ္ည္။ လတ္ဆတ္ စြာလွီး 
ထား သည့္ငွက္ေပ ာအူမ ားက ိုသၾကားႏွင့္ဆားၾကမ္း (၁၀၀ ေကဂ ီ စင္းထားသည့္ငွက္ေပ ာ 
အူအ တြက္သၾကား ၄ ေကဂ ီ၊ ဆား ၁ ေကဂ ီ) ျဖင့္ေရာ၍ ပိုတးထဲတြင္သိုတးရက္မွ အခ ဥ္ေဖါက္ 
သည္။ သဘာ၀အေလ ာက္ေပၚလာသည့္ေမြးျမဴထားေသာမ က္ေစ့ျဖင့္မျမငႏ္ ိုင္သည့္သက္ရွ  
(မ ိုက္ခရ ိုေအာ္ဂဲန စမ)္ မ ားအား အခ ဥ္ထည့္သည့္ျဖစ္စင္က ို အားေပးရန္အတြက္ထည့္ 
သည္။ ၃ရက္ ၾကာၿပီးေနာက္ကေဇာ္ ေဖါက္ထားသည့္အရာက ို အေလးခ  န္တူညီသည့္ 
ပရ ိုတင္း ျမင့္မား သည့္ဖြႏဲိုႏွင့္ငါးစာမ ားျဖင့္ေရာသည္(တန္ခ   ၊ ၂၀၁၅)။ [အယ္ဒီတာ၏မွတ္ 
ခ က္-ဤသဘာ၀ ၀က္ေမြးျမဴေရး အစာေဖာ္စပ္နည္းဆ ိုင္ရာထပ္ေဆာင္းအခ က္အလက္ 
မ ားႏွင့္ အေသးစ တ္ မ ားက ိုေဒါက္တာအာနတ္တန္ခ   ၏ "သဘာ၀လယ္ယာစ ိုက္ပ   းေရး 
ကာတြန္း" စာအိုပ္တြင ္ ၾကည့္ပါ။ အီစီအ ပ္ခ ္အ ိုရိုတး တြင္အဂၤလ ပ္၊ ထ ိုင္းႏွင့္ခမာ ဘာသာ 
တ ို႔ျဖင့္ ရႏ ိုင္ပါသည္။] 

ကင္ညာႏ ိုင္ငတတြင္ကန္ဇြန္းဥအႏြယ္မ ားသည္ေမြးျမဴေရးတ ရစၦာန္မ ားအတြက္တန္ဖ ိုးရွ သည့္ 
ေဘးထြက္ပစၥည္းျဖစ္သည္။ႏြယ္မ ားက ိုစဥ္း၍ အီးအမ္-၁ ႏွင့္အခ ဥ္ေပါက္ေစသည္။ေျပာင္း 
အစာႏွင့္ပရ ိုတင္းမ ားက ို ထြက္ႏႈန္းေကာင္းရန္ထပ္ေဆာင္း၍ ထည့္သည္("သင္၏ (ေအာ္ဂဲ 
နစ္လယ္သမား၊ ၂၀၁၅)။ 

 

ပိုတ ၃-၅၊ အမ ိုဖ ိုပါလပစ္ ္
ပါ၀ါလာနာစစ ္- ဖ လ ပ ိုငႏ္ ိုင္ငတ 
ပါလာ၀န္ရွ  ဆင္ေျခေထာက္ 
ေျမာကဥ္ပိုတ 

 



   

ျဖတ၍္သယယ္သူြားသည့္ ပမဲ ားႏွင့္ျမကမ္ ား  

ျမက္မ ားသည္တ ရစၦာန္မ ားအတြက္အေရးႀကီးသည့္အစာရင္းျမစ္ျဖစႏ္ ိုင္သည္။ေဒါက္တာ 
မာတင္၏ အဆ ိုအရ "အပူပ ိုင္းေဒသမ ားတြင္၇၅%ေသာတ ရစၦာန္အစာသည္ ျမက္မ ားျဖစ ္
သည္"(မာတင္၁၉၉၃)။ အာလ ိုဟာေဟာက္တြင္ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္ဇီ၀ကြျဲပားသည့္ အရည္အ 
ေသြးရွ သည့္ အစာသီးႏွတပင္မ ားက ိုျဖတ္၍ ၀က္မ ားအတြက္သယ္ေဆာင္လာၾကသည္ (ပိုတ ၃-
၆၊ ဇယား ၃-၁)။  ေမြးျမဴေရးက ိုအားေပးျခင္း ႏွင့္ႏႈ င္းစာပါက လူသားမ ားတ ို႔ သည္ သတ  ႀကီး  

 

စြာႏွင့္ရ ပ္သ မ္း၍ အပင္က ိုပကတ အတ ိုင္းထားရန္လ ိုအပ္သည္)။ ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္  ခရီစ ို ဖ ိုဂြန္ 
ဇ ဇန္နီအ ိုႏ ြ က္ (ဗြီတီဗာ= အ ႏၵ ယျမက္တစ္မ   း၏ အျမစ္မွရသည့္အဆီ)က ိုေတာင ္
ေစာင္းတည္ၿင မ္မႈႏွင့္န မ့္၍ လပ္ေနေသာေနရာမ ားတြင္ ေရေလာွင္သည့္စီမတျခင္းအတြက္အ 
သိုတးျပ သည္။ ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္၎က ို တ ရစၦာန္အစာအတြကလ္ည္း အသိုတးျပ သည္။ ဗြီတီဗာ 
ျမက္အႏိုမ ားက ိုမ ိုးရာသီတြင္အႀက မ္အနည္းငယ္ရ တ္ႏ ိုင္၍တ ရစၦာန္အစာရွ အဟာရအျဖစ္
ထားႏ ိုင္သည္။ ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္ ပင္နီစီတမ ္ ပါပူရီယမ(္နာပယီာ)က ို ၀က္ႏွင့္ကၽြႏဲြားအစာ 
အျဖစ္အသိုတးျပ သည္။ 

ပတို ၃-၆။- 
ျဖတ္၍သယ္ယူျခင္း-
ဗီတဗီာျမက္ႏိုမ ားက ို 
အဆငသ္င့္စာေနျခင္း 

 



   

ဇယား ၃-၁၊ ျဖတ္၍သယ္ယူႏ ိုင္ဘြယ္ရွ သည့္ျမက္မ ား- ဆ ိုင္စ ို္ပ ိုဂြန္၊ စီစာနီအြ  က(္ဗီတီဗာ) 
(၀ီခီပီးဒီးယား) 

သကႏ္ို ဗတီဗီာ အရြယေ္ရာက ္ဗတီဗီာ သကရ္င့္ ဗာတဗီာ 
 

စြမ္ားအင္(ေကစီေအအ
ယ္လ္/ ေကဂ ီ) 

၅၂၂ ၇၀၆ ၉၆၉ 

အစွာေျခႏိိုင္မႈ (%) ၅၁ ၅၀ - 
ပရိိုတင္ား(%) ၁၃.၁ ၇.၉၃ ၆.၆၆ 
အဆီဓါတ္ (%) ၃.၀၅ ၁.၃၀ ၁.၄၀ 

 

အာလ ိုဟာေဟာက္စ္တြင္ ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္ ေတာင္ေစာင္းစ ိုက္ပ   းေျမနည္းပညာ (Sloping 
Agricultural Land Technology (SALT) စနစ္က ို ၂၀၀၁ ခိုႏွစ္ကတည္းက အသိုတးျပ ခဲ့ 
သည္။ဤစနစ္သည္ပဲေတာင့္ရွည္ပင္မ ားႏွင့္ႏွစ္ရွည္ခတ ခ  တပင္ပိုမ ားက ို ေတာင္ေစာင္းမ ားတြင ္
ေျမဆီတည္ၿင မ္မႈရွ ရန္အသိုတးျပ ၍ ၾကားတြင္စ ိုက္ပ   းသည့္ ေကာက္ပဲသီးႏွတမ ားျဖင့္ ေရာေႏွာ 
သည္။အခ ဥ္ေဖါက္ႏ ိုင္သည့္ပဲေတာင့္ရွည္မ ားသည္အေရးပါသည့္အစာက ိုေျခဖ က္ေစသည့္
ပရ ိုတင္းႏွင့္ဗီတာမင္မ ားႏွင့္အင္ဇ ိုင္းမ ားျဖစ္သည္(၀ပ္စန၊္၁၉၈၅)။ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္မ   းေစမ့ ား
က ိုမ ားစြာထိုတ္သည့္ ထိုတ္လိုပ္သူမ ား ထတမွစိုေဆာင္း၍နဂ ိုမလူစိုေဆာင္းမႈထက္တ ိုးခ ဲ႔ခဲ့  
သည္။ ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္ ဒက္စ္မ ိုဒယီမ္ ရင္စ ိုနီး(ေဒသအမည-္တစ္ထီဖလြ  င္း)၊ ဖလင္မင္ဂီယာ 
ကြန္ဂီတာ(မာလာဘာလာတြန)္၊ အင္ဒီက ိုဖီရာ၊ ဂလီရီစီဒီယာ၊ စာပီယမ္ (ကာကာ၀ါတဲ 
သ ို႔မဟိုတ္မာဒရီ ဒီ ကာကာအ ို)၊ လီယူကာအဲနာ လီယူက ိုစီဖါလာ (အယ္ပ ီ လ္-အယ္ပီလ္) 
ႏွင့္မန္ဂီယြမ္အာကာစီယာ။ထ ိုပေဲတာင့္ရွည္အမ   းအစားအားလိုတးသည္ကေဇာ္ေဖါက္သည့္
အစာအတြက္တန္ဖ ိုးရွ သည္။ (Agroforestry.org, ၂၀၀၈)။ 

အစ မး္(အစာ)မ ားက ို ကေဇာ္ေဖါကျ္ခငး္ 
ေကာက္ပဲသီးႏွတအၾကြင္းအက န္မ ားက ိုအစာစရ တ္သက္သာရနအ္တြက္အသိုတး ျပ ႏ ိုင္သည္။ 
အာလ ိုဟာေဟာက္စ္တြင္ပဲ အမ   းအစားမ ားျဖစ္သည့္ ေျမပဲပင္အညြန္႔မ ား၊ ဂလီရီစီးယာ 
စီပီယမ္၊ လီယူကာအဲနာ လီယူက ိုစီပါလာ၊ ဖလင္မင္ဂီယာ ကြန္ဂက္စ္တာ၊ ဒီစမ ိုဒီယမ ္



   

ရင္စ ိုနီး ႏွင့္ ပူအဲရာရီယာ လ ိုဘာတာ (ခိုဇို)မ ားက ို ေအာင္ျမင္စြာအသိုတးျပ ႏ ိုင္ခဲ့သည္။ မ ိုရင ္
ႏငွ့္ေပါေလာေပၚ ဒရင္ေကာက္ပင္မ ားက ိုလည္းအသိုတးျပ သည္။ က ိုရီးယားသဘာ၀လယ္ယာ 
လိုပ္ငန္း (ေကအဲန္အက(္ဖ))ကြန္ယက္အတြင္း အခ   ႔ေသာအျဖည့္ခတပစၥည္းမ ားက ို ၀က္စာျပ  
လိုပ္ရာတြင္ မသကာၤဖြယ္ေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏ ိုင္သည့္ အက   းသက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏ ိုင္၍ 
ေရွာင္ရွားၾကသည္။ ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္ အာလ ိုဟာေဟာက္စ္တြင္ ေကအင္အက(္ဖ) ၀က္စာ 
စနစ္က ိုအသိုတးျပ သျဖင့္ ပဲနြယ္မ ား သ ို႔မဟိုတ္ ပေလာပီနတရြက္မ ားက ိုအသိုတးမျပ ပါ။ အဘယ္္ 
ေၾကာင့္ဆ ိုေသာ္ ေဘးထြက္ဆ ိုးက   းေပးသည္ဟို တင္ျပခ က္မ ားတြင္ ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ေဘးထြက္ဆ ိုးက   းမ ားက ို ေကာင္းစြာ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမရွ ပါ။ သ ို႔ေသာ္ 
ဤအရာတ ို႔က ိုႀက  တင္ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ေရွာင္ရွားျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တ ို႔တြင္အ 
ျခားေသာေရြးခ ယ္စရာမ ားစြာရွ သည္။ ေဖၚစပ္မႈအညႊန္းအသစက္ ို မ တ္ဆက္သည့္အခါတြင္ 
ျပ လိုပ္သည့္က င့္၀တ္မွာ မည္သည့္ပါ၀င္ပစၥည္းသည္မည္သည့္ အက   းသက္ေရာက္မႈျဖစ္ 
ေစသည္က ို သ ႏ ိုင္ရန္အတြက္ေျဖးညွင္းစြာအစျပ ၍ တႀက မ္လွ င္ပါ၀င္ပစၥည္း အသစ္တစ္ 
မ   းတည္းက ိုသာအသတိုးျပ ရန္ျဖစသ္ည္။ ေရာဂါျဖစ္ေပၚမႈက ိုသတ ျပ ပါ။ အေလးခ  န္တ ိုးတက္ 
မႈက ို ေစာင့္ၾကည့္၍ သာမန္ႀကးီထြားမႈႏွင့္ႏႈ င္းယွဥ္ပါ။ က  တလွီမႈ (၀မ္းေလ ာျခင္း) ျဖစ္ပါက 
စမ္းသပ္သည့္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ ားက ိုဖယ္ရွား၍ သက္ေသျပထားသည့္ အစာအမ   းအစားက ို 
ေကၽြးပါ။ 
 
သးီႏွတႀက တခ္ြစဲကမ္ ားမ ွစြန္႔ပစပ္စၥညး္မ ားက ိုရာွယျူခငး္ 

၀က္မ ားအတြက္ေအာင္ျမင္သည့္အစာအေရာအေႏွာက ိုဖန္တီးရန္သင္သည္အရည္အေသြး 
ျမင့္သည့္ ထည့္၀င္မႈရင္းျမစ္မ ားက ို ေသခ ာစြာရွာရမည္။ အမ ားအားျဖင့္ေဒသရွ  သီးႏွတခြဲ 
စက္မ ားမွရႏ ိုင္သည္။ "ဒ ီ၁" ဖြႏဲို(ေအာက္တြင္ပ ို၍အေသးစ ပ္စြာရွင္းျပထားပါသည္)သည္ 
ေမြးျမဴေရးအတြက္ အာမခတအဆင့္အျဖစ္သတ္မွတ္ၾကသည္။ အျခားေသာပ ို၍န မ့္သည့္အ 
ဆင့္(ဒီ၂ သ ို႔မဟိုတ္ ဒီ၄)တ ို႔က ိုေရွာင္ရွားရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆ ိုေသာ္သဘာ၀ပရ ိုတင္း 
ပါ၀င္မႈနည္း၍အစာမေၾကႏ ိုင္သည့္အမွ င္ဓါတ္(စယ္လူလ ို႔စ္ ကဲ့သ ို႔) ပါ၀င္မႈျမင့္ေသာ ေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ အျခားေသာဖြႏဲိုမ ား(ေျပာင္း၊ ဂ တ  စသည္တ ို႔)က ိုအသိုတးျပ ႏ ိုင္သည္။သ ို႔ေသာ္ 
သဘာ၀ပရ ိုတင္း အဆင့္မ ားက ို ညွ ယူရန္သတ ျပ ပါ။အေကာင္းဆိုတးဆန္ဖြႏဲိုမွာ ၁၂% မ ွ
၁၄% သဘာ၀ပရ ို တင္း ျဖစ္၍ေခတ္သစ္ေျပာင္းအမ   းအစားမ ားတြင္သဘာ၀ပရ ိုတင္း 



   

သည္ဤအေရအ တြက္ပမဏ၏တ၀က္ခန္႔သာပါသည္။ 

အိုတးဆတေျခာက္အစာသည္ အိုတးသီးမွအဆီထိုတ္၍ က န္သည့္ပစၥည္းျဖစ္၍ ဆီစက္မ ားတြင္ရ 
ရွ ႏ ိုင္သည္။ အိုန္းဆတေျခာက္အစာမ ားတြင ္ သဘာ၀ပရ ိုတင္း ၂၄%ပါ၀င္သည္။ သ ို႔ေသာ္ 
သင္၏ ေဖၚစပ္သည့္အညႊန္းတြင္ အေလးခ  န္အားျဖင့္ ၁၀% အထ ကန္႔သတ္ထားရမည္။ 
ေကာင္းမြန္သည့္ ပရ ိုတင္းဓါတ္ပါ၀င္ေသာ္လည္း အဆီဓါတ္ျမင့္မားစြာပါ၀င္သည ္ (မညွ့္ 
ေကာင္ပ ိုးေလာင္းႏွင့္ဆင္တူသည္)။ အစာတြင္အဆီမ ားလြန္းပါက ၀မ္းသြားေစ၍ ကာဘို  
ဟ ိုက္ဒရ တ္မ ားႏွင့္ ပရ ိုတင္းမ ားက ို စားသိုတးမႈနည္းပါကာ အေလးခ  န္ေလ ာ့သြားႏ ိုင္သည္။ 
အိုတးဆတေျခာက္အစာက ိုအမ ားဆိုတး၁၀%ထည့္ႏ ိုင္ပါသည္၊အဘယ္ေၾကာင့္ဆ ိုေသာ္ကၽြန္္ပ္တ ို႔
၏ေဒသတြင္သင့္တင့္သည့္ေစ းႏႈန္းရွ သည္။ကေဇာ္ေဖာက္ျခင္း (ေအာက္တြင္ေဆြးေႏြးထား 
သည္)သည္အိုတိုးဆတေျခာက္အစာ၏ပရ ိုတင္းဓါတ္က ိုအစာေၾကလြယ္ေစသည္။အိုတးဆတေျခာက္
အစာက ိုမရႏ ိုင္ပါက ငါးစာပမာဏက ိုတ ိုးျမွင့္ပါ။ 
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ဆနစ္ကစ္ နေ္ခၚမႈမ ား 

ႀကီးမားသည့္ က ိုႏ ို သီးႏွတႀက တ္စက္မ ားသည္ ျမင့္မားစြာဖြတ္ထားသည့္ဆန္က ိုထိုတ္ႏ ိုင္၍ 
(ေကာင္းသည့္ဆန္စက္"ဒဗလ ဴအမ္ အရ ္(Well Milled Rice “WMR)” ဟိုအမည္တပ္ၾက 
သည္) အစာထိုတ္လိုပ္ရန္အတြက္တန္ဖ ိုးရွ သည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ ားက ိုခ န္ခဲ့သည္(ပိုတ ၃-၇)။ 
အျခားေသာဆန္မွစြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ႏႈ င္းစာပါကဤ ဒီ၁ ဆန္ဖြႏဲိုသည္ ဗီတာမင္၊ သတၱ ဓါတ ္
ႏွင့္အသားဓါတ္ (ပရ ိုတင္း) အျမင့္ဆိုတးပါ၀င္သည္။  

ေနရာမ ားစြာတ ို႔တြင္ငယ္ေသာသီးႏွတခြစဲက္မ ား (တစ္ခါတစ္ရတ စာတာကဲ "သီးႏွတခြစဲက္"ဟိုေခၚ 
သည္) တြင္သာရႏ ိုင္သည္။ ဤစက္မ ားသည္သူတ ို႔၏ဆန္မ ားက ို ျမင့္မားစြာတ ိုက္ခၽြတ္ျခင္း 
မျပ လိုပ္ပါ။ ၎က ို "ပိုတမွန္ဆန္ခြစဲက္ အာရ္အမ္အာရ ္“RMR” (Regular Milled Rice)" ဟို 
သတ္မွတ္ၾကသည္။ စာတာကဲ သီးႏွတ ခြစဲက္သည ္ဒ-ီ၂ဆန္ဖြႏဲိုမ ားက ိုသာထိုတ္သည္၊ ဒီ- ၁ 
ဖြ ဲႏိုထက္န မ့္သည္။ သ ို႔ေသာ္အေလးခ  န္အားျဖင့္အေျခခတစပ္သည့္အညႊန္းထက္ငါးစာသည္ 
၂၅%အထက္ပို ျမင့္သည့္ထပ္ေဆာင္းအစာျဖစ္ပါကအာလ ိုဟာေဟာက္စ္အညႊန္းက ိုသိုတးျပ  
ႏ ိုင္သည္။ 

ေပါေလာေပၚဒရငေ္ကာကပ္ငမ္ ား 
ေပါေလာေပၚဒရင္ေကာက္ပင္မ ားစြာႏွင့္ ေရေပၚေရေအာက္အပငမ္ ားတ ို႔တြင္ ပရ ိုတင္းျမင့္ 
မားသည္။ ေရေပၚေရေအာက္အပင္မ ားတ ို႔သည္ ၎တ ို႔အားပတ့ပ ိုးႏ ိုင္သည့္ လိုတေလာက္ေသာ 
ၾသဇာဓါတ္ရွ ပါက ေရအ ိုင္တြင္ေကာင္းစြာအသက္ရွင္ႏ ိုင္သည္။ ၎တ ို႔က ို ၀က္စာမ ားတြင ္
အသိုတးျပ ႏ ိုင္၍ေစ းႀကီးသည့္အစာမ ားက ို၀ယ္ယူအသိုတးျပ သည့္အခါတြင္ကိုန္က စရ တ္သက္
သာသည့္ထပ္ေဆာင္းအစာအျဖစ္အသတိုးျပ ႏ ိုင္သည္။ ေအဇ ိုလာ အက္စ္ပီပီ၊ ဘဲစားေမွာ္ 
(မ   းစ တ္အမ   းမ   း) ႏွင့္ စာဗီနယီာ အက္စ္ပီပ ီ တ ို႔ပင္လွ င္၎တ ို႔အားေမြးျမဴ၍ကၽြမ္းက င္စြာ 
ရ တ္သ မ္းပါကအသိုတးျပ ႏ ိုင္သည္။ အစာမ   းစိုတစားသည့္၀က္ႏွင့္ၾကက္မ ားသည္ဤအစာစ မ္း 
မ ားက ို အစာရင္းျမစ္အျဖစ္မ ားစြာ စားသိုတးၾကသည္။ ထိုတ္လိုပ္မႈအတြက္အျခားေသာေရြး 
ခ ယ္စရာမ ားထတဲြင္သီးျခား သတ္မွတ္ထားသည့္ကန္မ ား၊ ထည့္ရန္ပစၥည္း သ ို႔မဟိုတ္ စား 
က င္း၊ ငါးေမြးျမဴရန္ကာကြယ္ေရး-ပ ိုက္ကြန္ေဖါငမ္ ားပါ၀င္သည္။ ငါးကန္ထဲတြင္ေပါက္သည့္ 
မည္သည့္တ ရစၦာန္အစာပင္က ိုမဆ ို ငါးမ ားမွကာကြယ္ထားရမည္ သ ို႔မဟိုတ္ သီးျခား ထားရ 



   

မည္က ိုသတ ရပါ၊ သ ို႔မဟိုတ္ပါက ငါးမ ားသည္အစားလြန္၍ အပင္မ ားက ိုကိုန္ခန္းေစမည္(ပိုတ 
၃-၈)။ ထ ို႔ျပင ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ဦးတည္ခ က္မွာ အယ္လ္ေဂ းပင္ထိုတ္လိုပ္မႈျဖစ္ပါက 
မ က္ႏွာျပင္တြင္ေပါကေ္နသည့္အပင္မ ားသည္ေနက ိုကာေနသျဖင့္အယ္လ္ေဂ းပင္မ ားႏွင့္
အျခားေသာပ ိုင္တ ိုပလန္တိုတတ ို႔၏ႀကီးထြားမႈက ိုအဟန္႔အတားျပ မည္။အကန္႔တစ္ခိုထဲတြင္
လို အပ္သေလာက္ပရ ိုတင္းရင္းျမစ္ႏွစ္မ   းစလိုတးက ိုထိုတ္ရန္ခက္ခဲသည္(အယ္လ္ေဂ းႏွင့္ေရ 
ပင္မ ား)။  

 

အ ႏၵ ယႏ ိုင္ငတတြင ္ လမ္နာ မီနာ(သာမန္ဘဲစားေမွာ္)၊ အ ိုင္ပ ိုမ ိုအီယာ ရက္တန္(ကန္ကြန္ 
သ ို႔မဟိုတ္ ကန္ဇြန္းပင)္၊ ၾတာပါ နာတန္ (ေရတြင္တြား သြားသည့္ထင္းရူးရြက္ႏွင့္တူေသာ အ 
ပင)္၊ ႏွင့္ဆာဗီးနီယား ကူကူလာတာ(အဇ ိုလန္ႏွင့္ မွားတတ္သည္) တ ို႔က ိုႏ ႈင္းယွဥ္ေသာ 
စမ္းသပ္မႈတြင္ ဘဲစားေရေမွာ္ႏွင့္ ကန္ဇြန္းႏွစ္မ   းစလိုတးတ ို႔တြင္ေကာင္းမြန္သည့္ အစာေျပာင္း 
လဲျခင္းအခ   းႏွင့္ျမင့္ေသာ ပရ ိုတင္းရွ သည္။ ဤႏွစ္မ   းစလိုတးသည္ေကာင္းသည့္ တ ရစၦာန္အ 
စာသီးႏွတပင္ျဖစႏ္ ိုင္သည္။ အာဇ ိုလာ(အာဇ ိုလာ ကာရာလ န အာနာ)သည္ ပရ ိုတင္းပါ၀င္မႈ ၁၉-
၃၀%ရွ သည္ဟို ေဖၚျပၾက၍ ၎သည္ႀကီးျမန္သည့္ေပါေလာေပၚ ဒရင္ေကာက္ပင္မ ား 
ျဖစ္၍အ ႏၵ ယ ႏ ိုင္ငတေလ့လာမႈမ ားတြင္ထည့္သြင္းၾကမည္ဟိုေမွ ာ္လင့္ပါသည္။ 

ပိုတ ၃-၈၊ 
အာလ ိုဟာ 
ေဟာက္စ္တြင ္
အာဇ ိုလာႏွင့္ 
ဆာဗီးနီးယား 
ထိုတ္လိုပ္မႈ 

 



   

ဤသီးႏွတပင္မ ားက ို လ ိုသည္ထက္ပ ို၍မရ တ္သ မ္းရန္သတ ျပ ပါ။ သ ို႔မဟိုတ္ပါက ထိုတ္လိုပ္မႈ 
သည္ရည္ရွည္တည္တတ့ မည္မဟိုတ္ပါ။ ေယဘိုယ အားျဖင့္ (စတနမူနာအေျခအေနအရ) သင္ 
သည္တစ္ပတ္လွ င္ ေပါေလါေပၚဘ ိုင္အ ိုမတ္္စ္တ၀က္ထက္ပ ို၍ မရ တ္သင့္ပါ။ (သ ို႔မဟိုတ္ 
တစ္ ရက္လွ င ္ဘ ိုင္အ ိုမတ္စ္ စိုစိုေပါင္း၏ ၁/၇)။ လွည့္ကြက္မွာအပင္မ ားက ို ဟင္းသီး ဟင္း 
ရြက္အဆင့္သ ို႔အျမန္ျဖစ္ ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ထ ို႔ေၾကာင့္သင္သည္ သင္၏စနစ္တြင္ မည္ 
သည့္ ရ တ္သ မ္းနည္းသည္ပ ို၍ ထ ေရာက္မႈရွ သည္က ို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္။ အာဇ ိုလာ သည ္
ဘဲစားေမွာ္ ထက္ေရလႈပ္ရွားသည့္ဒါဏ္က ိုခတႏ ိုင္သည္။ ဆာဗီနီယာသည္အျမန္ဆိုတး ႀကီးထြား 
သည္။ သ ို႔ေသာ္ အလြန္ထ ိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားသည္။ 

ေလာကစ္ာလိုတးကဲသ့ ို႔လိုတးထားသည့္အစာ (အစာလိုတးမ ား) 
သင္သည္အသားစား၀က္အေျမာက္အမ ားထိုတ္လိုပ္ျခင္းက ိုရွာေသာအခါအဆီအႏွစ္ျဖစ္
သည့္အစာမ ားက ိုစဥ္းစားသင့္သည္။ သ ို႔ေသာ္စီးပြားျဖစ္အစာမ ားသည္အလြန္ေစ းႀကီး ပါ 
သည္။ ငါးေမြးျမဴျခင္းအေၾကာင္းေရးသားထားသည့္ အီးစီအ ပ္ခ ္အ ိုနည္းပညာမွတ္တမ္း 
(မူရ္ရပခ္ ္၂၀၁၀) တြင္သာမန္အားျဖင့္အသိုတးျပ သည့္ထပ္ေဆာင္းအစာမ ားစရင္းက ိုေရးသား 
ထားပါသည္။ စပါးဖြႏဲို၊ သီးႏွတခြစဲက္မွအက န္မ ား၊ ျခမ ား၊ စားကၽြင္းစားက န္မ ား၊ ေျပာင္းဖြဲႏို 
ႏွင့္ မ ားစြာေသာအရြက္စ မ္းမ ား(မူရ္ရပခ္္၊ ၂၀၁၀)။ ေစ းသယ္မ ားမွပ ို၍ "ေခတ္မွီေသာ" သ ို႔မ 
ဟိုတ္ "သ ပၸတနည္းက စြာ" ျပ လိုပ္ထားေသာ္လည္းေလာက္စာလိုတးကဲ့သ ို ႔လိုတးထားသည့္ အစာ 
လိုတးမ ားသည္မလ ိုအပ္ပါ။စီမတခန္႔ခြမဲႈႏွင့္လိုပ္အားခမ ားအတြက္ထပ္ဆင့္ကိုန္က စရ တ္သည္ 
ရရွ သည့္အက   းအျမတ္ထက္ပ ိုမ ားသည္။ 

မတွတ္မး္တငထ္ားသည့္ ပပဲ စပႏ္ွင့္ ဂ အီမအ္ ို ေကာကပ္သဲးီႏွတမ ားျဖင့္ျပႆနာမ ား 

က န္းမာေရးက ိုထ ခ ိုက္ေစသည့္ပဲပ စပ္ေၾကာင့္ အာလ ိုဟာေဟာက္စ္သည္ ပဲပ စပ္ကင္းသည့္ 
စစ္ဆင္ေရးျဖစ္သည္။ ပဲပ စပတ္ြင္ ဓါတ္ျပ မႈႏွင့္အျခားေသာလိုပ္ငန္းစဥ္မ ားက ို ဟန္႔တား 
သည့္ ဟ ိုမိုန္းေအာ္စႀတ  ဂ င္ႏွင့္အင္ဇ ိုင္း(ဓါတ္ေျပာင္းအကူျဒပ္)တ ို႔သည္ လူသားမ ားႏွင့္ေမြး 
ျမဴေရးတ ရစၦာန္ႏွစ္မ   းအတြက္ျပႆနာျဖစ္ေစသည္။ ပဲပ စပႏွ္င့္ပတ္သက္၍စ ိုးရ မ္ရေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ ားက ိုေအာက္တြင္ေဖၚျပထားသည။္  



   

ပဲပ စပ္တြင္ရွ သည့္ ဖ တစ္ အက္စစ္သည္ခႏၶာက ိုယ္၏ ကယ္လ္ဆီယမ္၊မဂ ၢနီဆီယမ္၊ေကာ့ 
ပါး၊ သတဓါတ္ႏွင့္ဇင့္တ ို႔က ို လက္ခတျခင္းအားနည္းေစသည္။ ပဲပ စပတ္ြင္ရွ သည့္ ဖ တစ္ အက္စစ္ 
မ ား က ိုဓေလ့ထိုတးစတအရ သဘာ၀ျပင္ဆင္ျပ ျပင္မႈမ ားျဖစ္သည့္ ေရစ မ္ျခင္း၊ အပင္ေဖါက ္
ျခင္းႏွင့္ ၾကာရွည္၊ေႏွးေကြးစြာ ခ က္ျခင္းတ ို႔ျဖင့္ျပ ျပင္ျခင္း မဟိုတ္ပါ။ ဖ တစ္အက္စစ္မ ားက ို 
မ ားစြာစား ပါကကေလးမ ား၏ ႀကီးထြားမႈတြင္ျပႆနာျဖစ္ေစသည္။ 

ပဲပ စပ္တြင္ရွ သည့္ ထရ ိုင္ပ္စငသ္ည္ ပရ ိုတင္းေခ ဖ က္မႈက ို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစ၍အစာ 
အ မ္အနွီးရွ အစာေခ အရည္ ထိုတ္ေပးသည့္အႀက တ္က ိုပ က္စီးေစသည္။ တ ရစၦာန္မ ားက ို 
စမ္းသပ္ရာတြင ္ထရ ိုင္ပ္စငပ္ါသည့္ပဲပ စပ္က ိုစားသိုတးျခင္းသည္ႀကီးထြားမႈက ိုေႏွးေစသည္။ 

ပဲပ စပ ္ ဖီေအာ္စႀတ  ဂ င္မ ား(Soy phytoestrogens)( အပင ္ အီစႀတ  ဂ င္မ ားကဲ့သ ို႔ေသာ) 
သည္ေသြးထဲသ ို႔ဟ ိုမိုန္းဓါတ္မ ားေပးပ ို႔သည့္အႀက တ္လိုပ္ငန္းက ိုေႏွာက္ယွက္သည္။ အရြယ္ 
ေရာက္သည့္အမ   းသမီးမ ားတြငမ္   းမပြားႏ ိုင္ျခင္း(ျမတ ျခင္း)ႏွင့္ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ေစႏ ိုင္ 
သည္။ 
 
ပဲပ စပ ္ ဖီေအာ္စႀတ  ဂ င္မ ားသည္ခႏ ၶာက ိုယ္ႀကီးထြားမႈက ိုထ န္းသည့္ျဒပ္တစ္မ   းက ိုထိုတ္ေပး 
သည့္သ ိုင္းရြ  က္အႀက တ္က ိုဆန့္က င္သည့္အရာက ိုအားေပး၍ခႏ ၶာက ိုယ္ႏွင့္ဦးေႏွာက္ဖြတ႔ၿဖ  း 
မႈက ိုထ ခ ိုက္ေစန ိုင္ၿပီး သ ိုင္းရြ  က္ကင္ဆာျဖစ္ႏ ိုင္သည္။ ပဲပ စပ္ ေဖၚျမဴလာမ ားက ိုစားသိုတး 
ေသာ ေမြးကင္းစကေလးမ ားတ ို႔သည္ သ ိုင္ရ ြ က္ေရာဂါႏွင့္ဆက္စပ္ႏ ိုင္သည္။
 

ပဲပ စပ္တြင္ရွ ေသာဗီတာမင္ဘီ၁၂အန္နာေလာ့မ ားသည္ပ က္စီျခင္းမရွ ။ ခႏ ၶာက ိုယ္မွလ ိုအပ္ 
သည့္ ဘီ၁၂ က ိုတ ိုးေစသည္(န အင္ဟ စာ၊ ၂၀၀၃)။ 

ဂ ီအမ္အ ိုမ ား(မ   းရ ိုးဗီဇျပ ျပင္မြမ္းမတထားသည့္သက္ရွ ဇီ၀ရိုပ္) မ ားတ ို႔သည္လည္းျပႆနာ 
ျဖစ္ႏ ိုင္သည္။ မၾကာမီကျပ လိုပသ္ည့္ ေလ့လာမႈတြင္ အသားစား၀က္မ ားတြင္ကင္ဆာေရာ 
ဂါက ို၎တ ို႔စားသိုတးသည့္ ပဲပ စပ္ႏွင့္ ေျပာင္းဂ ီအမ္အ ိုႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈရွ သည္ဟို ဆက္စပ္ခဲ ့
သည္(ကာမင္၊ အင္၊ ဒီ)။ အျခားေသာေရြးခ ယ္ႏ ိုင္သည့္ေကာက္ပဲသီးႏွတမ ား အနက္ ကၽြန္ပ္ 
တ ို႔ သည္အာလ ိုဟာေဟာက္စ္တြင္ ဂ ီအမအ္ ိုမ ားက ိုေရွာင္ရန္ေရြးခ ယ္သည္။ [ အယ္ဒီတာ 
မွတ္ခ က္ -  ထပ္ေဆာင္းအခ က္အလက္မ ားအတြက္ "ပဲပ စပ ္ မွီျငမ္းခ က္မ ား" ေရးသား 



   

ထားသည့္အခန္းက ိုၾကည့္ပါ] ။  

လယယ္ာထြကအ္သားစား၀ကထ္းီအစာထိုတလ္ိုပျ္ခငး္ႏွင့္ေဖၚစပသ္ည့္အညႊနး္မ ား
(ေဖၚျမဴလာမ ား) 

စမ္းသပ္မႈမ ားႏွင့္တ က ေသခ ာသည့္မွတ္တမ္းမ ားထားရွ ျခင္းျဖင့္ အသားစား၀က္ေမြးျမဴ 
သည့္လယ္သမားမ ားသည္မ မ တ ို႔၏ အရည္အေသြးျမင့္သည့္က ိုယ္ပ ိုင္အစာမ ားက ို ထိုတ္ 
လိုပ္ႏ ိုင္သည္။ တ ိုင္းျပည္မ ားစြာတ ို႔တြင္လယ္သမားမ ားသည္ကိုန္က မႈနည္းသည့္အစာမ ား 
အတြက္အဆင္သင့္ရႏ ိုင္သည့္အေရာအေႏွာပစၥည္းမ ားက ို၀ယ္ႏ ိုင္သည္။ သ ို႔ေသာ္ လယ္မွ 
ထြက္သည့္အေရာ အေႏွာပစၥည္း၀က္စာမ ားသည္ ပ ို၍ပင္တြက္ေျခက ိုက္သည္! အာလ ိုဟာ 
ေဟာက္စ္တြင္ လူႏွစ္ဦးသည္အစာအစ ို ၂၀၀ေကဂ ီက ိုတစ္နာရမီွ မၾကာသည့္အခ  န္အတြင္း 
ထိုတ္ႏ ိုင္သည္။  

အခ ဥေ္ဖါကသ္ည့္အက   းေက းဇးူမ ား(ကေဇာ္ေဖါကျ္ခငး္) 

ထိုတ္လိုပ္သည့္လိုပ္ငန္းစဥ္အေတာအတြင္းအလြန္ေသးငယ္သည့္သက္ရွ (မ ိုက္ခရ ိုေအာ္ဂ ဲ
နစ္ဇင-္မႈ ၊ ဘက္တီးရီးယားစသည္ျဖင့္) အခ   ႔တ ို႔က ိုအခ ဥ္ေဖါက္ျခင္းသည္အစာေၾကျခင္းႏွင့္ 
၀က္စာမ ားက ို ၾကာရွည္ခတေစသည္။ ေလ့လာမႈတစ္ခိုအရ မ ိုက္ခရ ိုေအာ္ဂဲနစ္ဇင္ မ ားသည္ 
အိုန္းဆတအစာမ ားတြင္သဘာ၀ပရ ိုတင္းမ ားက ို ၁၇.၂၄% မ ွ ၃၁.၂၂%အထ တ ိုးေစသည္။ 
အမ ိုင္ႏ ိုအက္စစ္မ ားလည္းမ ားစြာတ ိုးတက္လာသည္က ိုေတြ႔ရသည္(ခရို(ဇ) ၁၉၉၇။ 

သင္၏အစာမ ားက ိုအခ ဥ္ေဖါကသ္ည့္အခါ ပါသ ိုဂင္အရ ိုင္းမ ားျဖင့္မသန္႔မျပန္႔ျဖစ္ေနသည့္ 
အစာမ ားမျဖစ္ရနဂ္ရိုျပ ပါ။ ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္ ဖ လစ္ပ ိုင္ႏ ိုင္ငတ စ ိုက္ပ   းေရးဌာနႏွင့္ ငါးႏွင့္ေရ 
သတၱ၀ါရင္းျမစ္ျဗဴရ ိုမွ စမ္းသပ္ခန္းမ ားတြင္စစ္ ေဆးမႈျပ လိုပၿ္ပီး စီးပြားျဖစ္ထိုတ္လိုပ္၍ ေမြး 
ျမဴေရးတ ရစၦာန္မ ားႏွင့္ေရသတၱ၀ါႏွင့္အပင္အတြက္အတည္ျပ ထားသည့္ အီးအမ-္၁ က ိုအ 
သိုတးျပ သည္။ အီးအမ္-၁ က ို ဂ ပန္ႏ ိုင္ငတ အ ိုခ နာ၀ါရွ  ရယူခရးူ တကၠသ ိုလ္မွ ေဒါက္တာ 
တယ္ရူအို ဟ ဂမွ ေဖၚစပ္ခဲ့၍ ႏ ို္င္ငတ ၁၀၀ထက္မကတ ို႔တြင္ အဆငသ္င့္ရရွ ႏ ိုင္သည္။ ယခို အခါ 
တြင္ ထ ိုင္းႏ ိုင္ငတသည္ ဂ ပန္ႏ ိုင္ငတထက္ အီးအမ္-၁ က ိုစားသိုတးသည္။   



   

အီးအမ္-၁ တြင္ ေမြးျမဴထားသည့္အေရာင္ႏွင့္အရသာေကာင္းမြန္သည့္ ဘက္တီးရီးယား 
တစ္မ   းျဖစ္သည့္ လက္တ ိုဘာစီလီ၊ အက   းျပ သည့္တေဆးႏွင့္မ ားစြာတ ို႔ပါ၀င္သည္။ ေအာ္ 
ဂဲနစ္စငမ္ ားက ို သက္ရွ က ိုယ္တြင္း၌အစာေခ ခ က္မႈ၊ ႀကီးထြားမႈ၊ စြန္႔ထိုတ္ မႈ၊ စသည့္ ဇီ၀ 
အတြင္းျဖစ္ပ က္မႈမ ားက ိုထိုတ္လိုပ္ေနစဥ္သၾကားမ ားႏွင့္အျခားေသာကာဘ ိုဟ ိုက္ဒရ တ္ 
မ ားက ိုေကၽြးသည္။သက္ရွ တ ို႔က ိုရွင္သန္ေစသည့္တန္ဖ ိုးမွာအလြန္ျမင့္သည္။ ကၽြန္ပ္၏စာ 
အိုပ္ - အပူပ ိုင္းေဒသမ ားတြင္ရည္ရွည္တည္တတ့သည့္စ ိုက္ပ   းေရးအတြက္သဘာ၀လယ္ယာ 
စ ိုက္ပ   းေရးစနစ္သည ္ အီးအမ္နည္းပညာအသိုတးျပ သူမ ားအတြက္လမ္းညႊန္ျဖစ္သည္။ အြန္ 
လ ိုင္းမ ားတြင္ အခမဲ့ပီဒီအကဖ္္ဖ ိုင္ျဖင့္ ECHOcommunity.org တြင္ ေဒါင္းလိုဒ္လိုပ္ 
ႏ ိုင္ပါသည္။ 

အီးအမ္-၁ မရႏ ိုင္ပါက ေဒသထြက္ႏ ို႔မလ ိုင္မွရသည့္ဒ န္ခဲအၾကည္ရည္သ ို႔မဟိုတ္ဒ န္ခ ဥ္အ 
ရည္က ိုအသိုတးျပ ပါ။ေအာက္တြငေ္ဖၚျပထားသည့္အညႊန္းအတ ိုင္းဒ န္ၾကည္ရည္က ိုအီးအမ္-၁ 
ႏႈန္းအတ ိုင္းတျဖည္းျဖည္းအစားထ ိုးပါ။ အက   းသက္ေရာက္မႈမရွ ပါက ေနာက္အသိုတ္မ ား 
တြင္တ ိုး၍ထည့္ပါ။ေကာင္းသည့္အခ ဥ္ရည္သည္ႏွစ္ပတ္ၾကာသည့္ေနာက္ပ ိုင္းတြင္ခ  ဴခ ဥ္အ
နတ႔က ိုဖန္တီးမည္။ ၾကက္ဥပိုတ္အနတ႔ရွ ပါက(ဆာလ္ဖ ိုက္)သ ို႔မဟိုတ္အနက္ေရာင္မႈ ေပၚလာပါက 
၀က္မ ားက ိုမေကၽြးပါႏွင့္။ ထ ိုသ ို႔ျပ လိုပ္မည့္အစား သင္၏ရႈတးန မ့္သည့္စမ္းသပ္မႈမွပစၥည္္းမ ား 
က ို သဘာ၀ေျမၾသဇာအပိုတသ ို႔ထည့္၍ေျမၾသဇာလိုပ္ပါ။  

အီးအမ္-၁ အစားအျခားအသတိုးျပ ႏ ိုင္သည့္အရာမွာ မူလမ ိုက္ခရ ိုေအာ္ဂဲနစ္စင္ (indigenous 
microorganisms (IMOs) ျဖစ္သည္။ က ိုးရီးယားသဘာ၀လယ္ယာလိုပ္ငန္း (ေက အဲန္အ 
က္ဖ္-Korean Natural Farming)စနစ္တြင္"ပစၥည္းမ ားသည္ သၾကား၊ ဆားႏွင့္အ ိုင္အမ္အ ို 
ေပ ာ္၀င္ရည္မ ားက ို ေရာျခင္းျဖစ္သည္။" [အယ္ဒီတာမွတ္ခ က-္ အ ိုင္အမ္အ ိုမ ားက ိုျပ လိုပ္ 
ျခင္းႏွင့္အသိုတးျပ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ထပ္ေဆာင္းအခ က္အလက္မ ား 
ECHOcommunity.org.တြင္ပါသည့္ "အာရွသဘာ၀လယ္ယာ စ ို္က္ပ   းေရး သ ို႔မ တ္ဆက္ 
ေပးျခင္း" တင္ျပခ က္က ိုၾကည့္ပါ။] 

အသားစား၀ကထ္းီက ို စတငေ္ကၽြးသည့္အစာေဖၚသည့္အညႊနး္ကို အစျပ ျခငး္ 

ဇယား ၃-၂ သည္ သင္၏က ို္ယ္ပ ိုင္အစာအတြက္အစျပ ရနေ္ကာင္းသည့္ အညႊန္းက ိုေဖၚျပ 



   

ထားပါသည္။ ရႏ ိုင္သည့္အစာၾကမ္းပါ၀င္ပစၥည္းမ ားႏွင့္ သင္၏လယ္ယာမွလိုပ္သည့္အစာ 
မ ား၏ အေနအထားက ိုအေျခခတ၍ မွတ္တမ္းမ ားႏွင့္ခ  န္ဆမႈမ ားျပ လိုပ္ပါ! စာရင္းျပ စိုထား 
သည့္ ကိုန္က စရ တ္မ ား သည္ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ ေဒသႏွင့္ဆီေလ ာ္ေသာ္လည္း တျခားေနရာ 
မ ားႏွင့္ျခားနားႏ ိုင္ပါသည္။ 

 
ပို ံ၃-၉။ ဖလိစ္ပိိုင ္လယ္သမွာားမ ွာား ပိိုားသတထ္ွာားသည့္္အီားအမ္အစွာမ ွာားကိိုေလလိုံေသွာအစွာထည့္္ သည့္္ပိုံားမ ွာားထ ဲ
သိို႔ထည့္္ေနစဥ။္ ၎တိို႔သညေ္နွာက္ႏ စပ္တခ္န္႔အခ ဥ္ေဖါက္ပါကအဆငသ္င့္္ျဖစပ္ါမည။္ 

 

 

 

 

 

 



   
ဇယား ၃-၂၊ အသားစား၀ကထ္ီးစတငေ္ကၽြးသည့္အစာကိုနက္ စရ တက္ ိုႏႈ င္းယွဥျ္ခင္း ႏွင့္ လယယ္ာထြကအ္စာ 
မ ားက ိုထည့္၀င္ျခင္း(.ႏ ို႔ျဖတ္သည့္အရြယ္မ ွ၁၈ ေကဂ ီအထ ) (ဖ လ ပ ိုငစ္ ိုက္ပ   းေရးေကာငစ္၊ီ ၂၀၀၀) 

 အသားစား၀ကထ္းီမ ားအတြက ္ငါးမႈန္႔ႏွင့္ ပရ ိုတငး္ျမင့္သည့္သဘာ၀အစ မး္ေရာငအ္စာမ ား  
 သဘာ၀ 

ပရ ိုတင္း 
ကိုန္က စရ တ္ 
ယူအက္စ္$/ 
၅၀ေကဂ ီအ တ္ 

   ကိုန္က စရ တ္ 
ယူအက္စ္$/ေကဂ ီ 

စီးပြားျဖစ္အစာ 
 

၁၈.၀၀ ၃၅.၀၀ ၇၁.၂   ၀.၇၀ 

အခ ဥေ္ဖါကထ္ား 
သည့္အဒီအမအ္စာ 

၁၈.၀၂ ၁၆.၂၁ ၁၀.၇   ၀.၃၂ 

ပါ၀င္ပစၥည္းမ ား သဘာ၀ 
ပရ ိုတင္း 

အေလးခ  န္ 
(ေကဂ ီ) 

% ကိုန္က စရ တ္ 
ယူအက္စ္$/ေကဂ ီ 

သဘာ၀ 
ပရ ိုတင္းယူနစ္ 

ကိုန္က စရ တ္ 
ယူအက္စ္$/အစာ
ထည့္သည့္% 

ဒီအာရ္ ဖြႏဲို ၁၄% ၅၀.၀၀ ၇၁.၂ ၀.၃၀ ၇.၀၀ ၁၅.၀၀ 
အိုန္းဆတေျခာက္ ၂၂% ၇.၅၀ ၁၀.၇ ၀.၂၃ ၁.၆၅ ၁.၇၃ 
ငါးမႈန္႔ ၄၇% ၆.၀၀ ၈.၅ ၀.၉၅ ၂.၈၂ ၅.၇၀ 
ေရေပၚေပၚေသါဒရင္
ေကာက္ပင္/ပဲပင္ 

၁၅% ၄.၀၀ ၅.၇ ၀.၀၀ ၀.၆၀ ၀.၀၀ 

တ ရစၦာန္မွရေသာထိုတ
းေက ာက္ 

၀% ၀.၁၀ ၀.၂ ၀.၂၀ ၀.၀၀ ၀.၀၂ 

ေက ာက္မႈန္ဓါတ္သ
တၱ  

၀% ၀.၂၀ ၀.၃ ၀.၀၅ ၀.၀၀ ၀.၀၁ 

မီးေသြး-
မႈန္႔ညက္ေသာ 

၀% ၀.၂၀ ၀.၃ ၀.၀၃ ၀.၀၀ ၀.၀၁ 

ငါးေၾကးခြတ ၂၉% ၂.၀၀ ၂.၈ ၀.၁၅ ၀.၅၈ ၀.၃၀ 
အီးအမ္&သကာရည္ ၁၀၀% ၀.၂၀ ၀.၃ ၀.၂၀ ၀.၀၀ ၀.၀၄ 

စိုစိုေပါင္း   ၁၀၀
% 

 ၁၂.၆၅ ၂၂.၈၁ 

#သဘာ၀ပရ ိုတင္းယူနစ္#သည္ ကီလ ိုဂရ္မရွ  သဘာ၀ပရ ိုတင္း(%)က ိုဆ ိုလ ိုသည္၊ (အေလးခ  န္ x သဘာ၀ပရ ိုတင္း% 
 

ေရာေႏွာသည့္အစအီရႏွီင့္ စ ိုထ ိုငး္ဆပါ၀ငမ္ႈ 

အစာမ ားက ိုေရာေမႊရန္သန္႔ရွင္းေခ ာေမြ႔သည့္ကြန္ကရစ္မ က္ႏွာျပင္က ိုျပ လိုပ္ထားပါ။၀က္ 
စာက ို အခ ဥ္ေဖါက္သည့္အခါ ပထမတြင္ပစၥည္းေျခာက္မ ားက ို ႀက  ၍ေရာသည္ (ဆန္ဖြႏဲို၊ 
အိုန္းဆတေျခာက္စသည္ျဖင့္)။ ထို ႔ေနာက္ အစ မ္းမ ား (ဥပမာ- ဆာဗီနီအာ (ပင္စ မ္းတစ္မ   း၊ 
အာဇ ိုလာႏွင့္ ပဲေတာင့္ရွည္မ ား) ႏွင့္ေကာက္ပဲသီးႏွတအၾကြင္းအက န္မ ားက ို ေရာသည္။ 
ထ ိုသ ို႔ျပ လိုပ္မွသာလွ င ္ပစၥည္းအေျခာက္မ ားသည္အစ မ္းမ ား၏ စ ိုထ ိုင္းမႈက ိုဖိုတးထားမည္။ 
ထ ို႔ေနာက္ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္အီးအမ္-၁ႏွင့္တင္လဲရည္၁၀၀မီလီဂရမ္စီထည့္၍ေရ၁၀လီတာ 
တြင္ေရာသည္။ ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္စ ိုထ ိုင္းမႈပါ၀င္နႈန္း၃၀ႏွင့္၅၀%ၾကားလ ိုအပ္၍ ဤစ ိုထ ိုင္း 



   

ဆႏႈန္းက ိုရရွ ႏ ို္င္ရန္အတြက္ေရထပ္ထည့္ေကာင္းထည့္ရမည္။ 

အစ ိုဓါတ္၃၀-၅၀%ပါ၀င္မႈအတြက္ ရ ိုးစင္းသည့္စမ္းသပ္မႈမွာ "ေဘာလိုတးစမ္းသပ္မႈ"ျဖစ ္
သည္။ အစာအနည္းငယ္က ို လက္ႏွစ္ဘက္ႏွင့္ယူ၍ ေျဖးွညွင္းစြာ ေဘာ္လိုတးပိုတေဖၚပါ။ ၎တ ို႔ 
သည္မစီးက ဘဲကပ္ေနလွ င ္ ထ ိုအေနအထားမွာ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေနအထားျဖစ ္
သည္။ ဂိုဏ္ယူပါသည္! ေဘာလိုတးသည္ကပ္မေနပါက အေရာအေႏွာပစၥည္းသည္ေျခာက္ 
လြန္းသည္။ သတ ႀကီးစြာျဖင့္ေရက ို နည္းနည္းစီထပ္ထည့္၍ထပ္မတစမ္းသပ္ပါ။ စ ို၍စီး က ပါ 
က စ ိုထ ိုင္းဆ သည္ လြန္ကဲေန၍ သင္သည္ပစၥည္းအေျခာက္မ ားက ိုညွ ယူရန္ထပ္ ထည့္ရ 
မည္။ ဆန္ဖြႏဲိုက ိုသာ ပစၥည္းေျခာက္အေနျဖင့္မထည့္ပါႏွင့္၊ ထ ိုသ ို႔ျပ ပါကေကာင္းစြာ ျဖစ ္
လာမည္မဟိုတ္ပါ။  

ပါ၀င္ပစၥည္းအေရာေႏွာအား ၃၀-၅၀%ေသာအစ ိုဓါတ္ျဖင့္ေရာၿပီးသည့္အခါ ၎က ိုေလလိုတ 
သည့္လက္ဆြပဲိုတးတြင္ဖ သ ပ္၍ထည့္ၿပီး ႏွစ္ပတ္ခန္႔အခ ဥ္ထည့္သည္(ပိုတ ၉၊ စာမ က္မွာ ၈၃)။ 
ဤသ ို႔ျပ လိုပ္ျခင္းျဖင့္ အစ ိုဓါတပ္ါ၀င္သည့္ ပမာဏတူညီ၍ အစာအစ ိုေရာေႏွာျခင္းထက္ပ ို၍ 
ေကာင္းသည့္ပစၥည္းက ိုရရွ မည္။ 

ေခတသ္စအ္သားစား၀ကမ္ ားအတြကေ္ဖၚစပသ္ည့္အညႊနး္မ ား 

သင္၏အစာက ိုျပ လိုပ္သည့္အခါ ပစၥည္းတစ္မ   းစီက ိုတ က စြာခ  န္ရန္လ ိုအပ္၍စမ္းသပ္သည့္ 
အေရာအေႏွာတစ္ႀက မ္စီတ ို႔၏ ျဖစ္စဥ္က ိုမွတ္တမ္းတင္ပါ။ သင္၏အသားစား၀က္အခ   ႔က ို 
လက္ရွ ေကၽြးသည့္စနစ္တြင္ထည့္ထားပါ (စမ္းသပ္မႈက ိုထ န္းခ   ပ္ျခင္း အတြက္)။ သ ို႔မွသာ 
သင့္တြင္ႏ ႈင္းယွဥ္စရာရွ မည္။ တလၾကာၿပီးေနာက္ အစာအသစေ္ကၽြး၍ ထ န္းခ  ပ္ထားသည့္ 
၀က္၏အေလးခ  န္က ိုႏႈ င္းယွဥ္ပါ။ 

သင္၏ေဒသတြင္ရႏ ိုင္မည့္အေရာအေႏွာမ ားက ို အသိုတးျပ ရန္ကၽြန္ပ္တ ို႔ အားေပးလ ိုပါသည္။ 
ပိုတမွန္စမ္းသပ္မႈတြင ္ သင္က ိုယ္တ ိုင္၏အေျခခတ အေရာအေႏွာက ို ခ ိုင္ၿမေဲအာင္သင္ယူပါ။ လ 
ေပါင္းမ ားစြာ မွတ္တမ္း ျပ လိုပ္ၿပီးသည့္အခါ သင့္လယ္မွထြက္သည့္ အစာမ ား၏ အက   း 
သက္ေရာက္မႈက ိုစီစစ္အကဲျဖတ္ႏ ို္င္မည္။ သဘာ၀ပရ ိုတင္းသည္ ေကာင္းသည့္အစျပ ျခင္း 
ျဖစ္သည္၊ ကၽြန္ပ္တ ို႔၏အေရာအေႏွာက ို သဘာ၀ပရ ိုတင္းအေပၚမူတည္၍ ေဖၚညႊန္းပါက အ 



   

ျခားေသာအရာမ ားသည္ မ မ တ ို႔ဖါသာအလ ိုက္သင့္ျဖစ္ေပၚလာသည္က ိုေတြ႔ရွ ရသည္။ 

အေစာပ ိုင္းတြင္ကၽြန္ပ္သည္ ေပါေလာေပၚဒရငေ္ကာက္ပင္မ ားႏွင့္ ၎၏ အစာစ မ္းအျဖစ ္
သ ို႔မဟိုတ္အခ ဥ္ထည့္ၿပီးေနာကအ္သိုတးျပ ပိုတက ိုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ေပါေလာေပၚဒရင္ေကာက္
ပင္မ ားသည္ဇီ၀ကြျဲပားမႈအတြက္ေကာင္း၍ပ ို၍က ယ္ျပန္႔သည့္ထည့္၀င္မႈမ ားက ို ဖန္တီးေပး 
ႏ ိုင္သည္။ဘဲစားေမွာ္၊အာဇ ိုလာႏွင့္ဆာဗီးနီးယားမ ားက ိုစိုေပါင္း၍သင္၏အကိုန္အက နည္း
သည့္အရည္အေသြးျမင့္သည့္၀က္စာတမ   းအျဖစျ္ပ လိုပႏ္ ိုင္သည္။ဤအေရာအေႏွာပစၥည္း
မ ားက ိုစ ိုက္ပ   းေမြးျမဴႏ ိုင္ရန္သငယ္ူပါ။ ၎တ ို႔က ို၀ယ္ယူပါကအလြန္ေစ းႀကီးသည္! စပီရ ူ
လီနာ (စီအာန ို ဘက္တီးရီယမ္က ို အျပာ-စ မ္းေရာင္အယ္လ္ေဂ းဟိုလည္း သ ၾက သည္) 
သည္ ေပါေလာေပၚဒရင္ေကာက္ပင္မ ားအစား အသိုတးျပ ႏ ိုင္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ရွ  သည့္စပီ 
ရူလီနာ ထိုတ္လိုပ္မႈ၃၀%သည္လူသားမ ားအတြက္မဟိုတ္သည့္အျခား အစားအ စာမ ားအ 
တြက္အသိုတးျပ ၾကသည္ (ေဘေလး၊ အဲန္၊ ဒ)ီ။ ႏ ိုင္ဂ ီးရီးယားႏ ိုင္ငတတြင္ေဗ ဒါပင္မ ားအပါ 
အ၀င္အျခား ေသာ အစားထ ိုးမႈမ ားက ို ရွာေဖြရာအေျဖမ ားမာွ ေရာေႏွာလ က္ ရွ သည္ 
(အယ္လ္ဘီႏ ိုစန္း ၁၉၈၈)။ ကၽြန္ပ္သည္ေဗဒါျဖင့္စမ္းသပ္ျခင္းမျပ ရေသးပါ။ ဤ ေလ့လာမႈ 
အရညတ့ဖ င္းသည့္ရ လဒ္က ိုေတြ႔ရွ ရ၍ ကၽြန္ပ္အေနျဖင့္အားမေပးလ ိုပါ သ ို႔ေသာ္ သင့္အေန 
ျဖင့္ စမ္းသပ္ပါက ကၽြန္ပ္တ ို႔ထတသ ို႔ရရွ သည့္အေျဖက ိုပ ို႔ေပးပါ! 

ဗတီာမငဓ္ါတမ္ ား (သကေ္စာင့္ၾသဇာဓါတမ္ ား)ႏွင့္သတ ၱဓါတမ္ ား 
ေက ာက္စရစ္ခြစဲက္မွ အလြန္ေၾကညက္စြာႀက တ္ထားသည့္ေက ာက္မႈန္မ ားတ ို႔တြင္ အစာ 
အစ မ္း သ ို႔မဟိုတ္ေပါေလာေပၚဒရင္ ေကာက္ပင္မ ားမွခ    ႔ တဲ့ေနသည့့္သတၱ ဓါတ္မ   းမ ားစြာ ရွ  
ေနမည ္(မူရ္ယပ္ ၂၀၁၀)။ ေက ာက္မႈန္႔မရွ ပါက ေပါက္ေနသည့္ ေအာ္ဂဲနစ ္မ ိုရင္ကာ မ ားက ို 
အေရာအေႏွာပစၥည္းအေလးခ  န္၏ ၁%ေရာသည္။ စ ိုက္ပ   းေရးပစၥည္း ထိုတ္ လိုပ္ သူမ ား၏ 
အစာဆ ိုင္တြင ္အလြန္ေၾကညက္စြာ ႀက တ္ထားသည့္ ေမြး ျမဴေရးတ ရစၦာန-္အမ   း အစားထိုတး 
ေက ာက္မ ားက ိုအရ ိုး သန္မာႀကးီထြားရန္ႏွင့္ ၀က္မ မ ားႏ ို႔ရည္လ ိုက္ျခင္းအတြက္ ထပ္ထည့္ 
ႏ ိုင္သည္။  

 



   

အသားစား၀ကမ္ ားက ိုအစာေကၽြးသည့္အခ  နဇ္ယားႏွင့္ ပရ ိုတငး္ညွ ယျူခငး္  

ပရ ိုတင္းသည္အစာမ ားစြာထိုတလ္ိုပ္သည့္လိုပ္ငန္းတြင္ေစ းႀကီးသည့္အပ ိုင္းျဖစ္၍သင္လ ို 
အပ္သည္ထက္ပ ို၍မသိုတးသင့္ပါ။ အစာစ မ္းမ ားက ို ျဖတ္၍သယ္ယူျခင္း မျပ လိုပႏ္ ိုင္ပါက 
ေစ းႀကီးသည့္အစာမ ားက ိုေလ ာ၍့ ၀ယ္ႏ ိုင္ရန္အတြက္၀က္မ ား၏ ဖြတ႔ၿဖ  းတို းတက္မႈအေပၚမူ 
တည္၍ပရ ိုတင္းေလ ာ့ခ သည့္ အစီအစဥ္အတ ိုင္းလ ိုက္လိုပ္ပါ(ဇယား ၃-၂၊ စာမ က္ႏွာ ၈၆ )။ 
ကၽြန္ပ္တ ို႔သည္ မီဆ ိုရီ တကၠသ ိုလ္မွခ ိုင္မာစြာ-တည္ေဆာက္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္၀က္အဟာရ 
လမ္းညႊန္က ိုက င့္သိုတးပါသည္(ရီအာ ၁၉၉၃)။ အသားစား၀က္မ ား သည္၎တ ို႔၏ႀကီးထြား 
သည့္အဆင့္အေပၚ မတူည္၍ အဆင့္တူသည့္ပရ ိုတင္းပမာဏလ ိုအပ္သည္။ ကိုန္က စ 
ရ တ္ေလ ာ့ခ ရန္အတြက္သင္၏ေစ းအႀကီးဆိုတးပရ ိုတင္းမ ားက ိုႀကီးထြားမႈအဆင့္အတ ိုင္း 
ေလ ာ့ပါ။ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ေမြးျမဴေရးတြင္ငါးစာသည္အမ ားဆိုတးကိုန္က ၍ကၽြန္ပ္တ ို႔၏တ ရစၦာန ္
မ ား ႀကီးထြား မႈလ ိုအပ္ခ ကအ္ေပၚတြင္မ ူ တည္၍ေလ ာ့ခ သည္။ စတင္ေကၽြးသည့္အစာ 
(ဇယား ၃-၂၊ စာမ က္ႏွာ ၈၆) က ို န ို႔ျဖတ္သည့္အခ  န ္မ ွ၁၈ ေကဂ ီအရြယ ္အထ အသိုတးျပ ၍ 
ပရ ိုတင္း၁၈% ပါ၀င္သည္။ျမင့္သည့္ပရ ိုတင္း ေကၽြးေမြးျခင္းသည္အေစာပ ိုင္းအဆင့္မ ားတြင္ 
ႀကီးထြားႏႈန္း တတ့ျခင္းမွ ကာကြယ္သည္။ ပရ ိုတင္းက ိုအသားစား၀က္မ ားအတြက္ "ႀကီးထြား 
သည့္အဆင့္" (၁၈-၅၀ ေကဂ ီ)တြင္၁၆% အထ ေလ ာ့ခ သည္၊ ဤအဆင့္တြင္ ငါးစာက ိုသိုတး 
ေကဂ ီေလ ာ့ခ သည္။ထိုတ္လိုပ္မႈက ိုပ ို၍ခ   းၿခတရန္၀က္မ ားသည္"ၿပီးဆိုတးသည့္အဆင့္"(၅၀ေက
ဂ  ီ -ရ တ္သ မ္းခ  န)္ တြင္သဘာ၀ပရ ိုတင္း ၁၄%လ ိုအပ္သည္။ ကၽြန္ပ္တ ို႔၏ ေဖၚစပ္ညႊန္းတြင္ 
ေနာက္ဆိုတးပ ိုင္း ေရာက္သည့္ အခါေကၽြးမည့္ အစာထဲတြင္ငါးစာက ိုႏွစ္ကီလ ိုဂရမ္ထပ္မတ၍ 
ေလ ာ့ရသည္။ အျခားေသာ အေရာအေႏွာပစၥည္းမ ားမွာ မလူအတ ိုင္းသာျဖစ္သည္။ ပ ို၍စို 
ေဆာင္းႏ ိုင္ျခင္းႏွင့္တ ရစၦာန္မ ား၏ က န္းမာေရးေကာင္းမြန္ျခငး္က ို စီးပြားျဖစ္အစာ မ ား 
ထက္စာလွ င္မ မ တ ို႔၏ လယ္မွရရွ သည့္ ပစၥည္းမ ာက ို အခ ဥေ္ဖါက္ထိုတ္လိုပ္ျခင္းမွ ပ ို၍ 
ရရွ ႏ ိုင္သည္ (ဇယား ၃-၂၊ စာမ က္ႏွာ ၈၆)။ 

 
 
 



   

ဇယား ၃-၃၊ အခ ဥ ္(ကေဇာ္)ေဖါက္ထားေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွတအကၽြင္းအက န္မ ားက ို 
အသိုတးျပ ရန္အခ  န္ဇယား (“ေအဒ ီလစ္ဘ္” ၏အဓ ပၸါယ္မွာ အစာမ ားသည္၀က္မ ားအတြက္ 
အဆက္မျပတ္ရွ ေနသည္ဟိုဆ ိုလ ိုသည္)။ (မွီျငမ္း - 
http://www.slideshare.net/mik1999/sustainable-livestock-1-cattle-and-hogs) 

 
အာလ ိုဟာေဟာက္စ္တြင္ ကၽြန္ပ္တ ို႔၀က္မ ား၏သက္တမ္းတစ္ေလ ာက္စတင္သည့္ အခ   း 
က ိုထ န္းသ မ္းထား၍ ပရ ိုတင္းက ို ကၽြန္ပ္တ ို႔တ ိုးျမွင့္ေကၽြးသည့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ပမာဏ အ 
ေပၚမူတည္၍ေလ ာခ့ သည္။ ဇယား ၃-၃ (စာမ က္ႏွာ ၈၆) တြင္ကၽြန္ပ္တ ို႔၏လယ္ယာ၌ ၀က္ 
မ ား၏ တ ိုးတက္ဖြတၿဖ  းမႈအဆင့္အတြက္ေဖၚျပသည့္ အခ  နဇ္ယားျဖစ္သည္။ န ို႔စားမ ား သည္ 
ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္ သည့္အဆင့္တြင္မပါပါ။ အသားစား၀က္မ ားအရြယ္ေရာက္လာ သည့္ 
အခါ သူတ ို႔အားလယ္ ယာမွရရွ သည့္ေကာက္ပဲသီးႏွတအၾကြင္းအက န္မ ားႏွင့္ ျဖတ္ ေတာက္ 
သယ္ေဆင္လာသည့္ "လြတ္လပ္သည့္အစာ" က ိုပ ို၍ေကၽြးသည္။  

န ဂိုတး. 
အေသးစားအသားစား၀က္ထိုတ္လိုပ္မႈက ို ေဒသတြင္စ ိုက္ပ   း၍ လယ္ယာမ ားမွထြက္သည့္ 
အရာမ ားက ို ေသခ ာစြာအသိုတးျပ ကာ ေမြးျမဴႏ ိုင္သည္။ ႏွစ္ပတ္ႀက  တင္၍ ထိုတ္လိုပ္ျခင္း 
သည္ အဟာရျပည့္၀သည့္ အခ ဥ္ေဖါက္ေသာ အစာမ ားက ို ပတိုမွန္ထိုတ္လိုပ္ေစႏ ိုင္သည္။ 

ဖြတၿဖ  းမႈအဆင့္မ ားအတြကအ္စာေကၽြးျခငး္ 
အခ  နအ္တ ိုငး္အတာ အးီအမအ္ခ ဥ ္

ေဖါကအ္စာ 
ေကာကပ္သဲးီႏွတအက န ္
ျဖတ၍္သယယ္သူြား 

ေန႔စဥေ္ကၽြးသည ္အးီအမအ္စာ 

၀ မွ ၄၅ရက ္
(မေပါက္မ)ီ 

ကနဦးအစျပ  မရွ  ေအဒီ လစဘ္ ္(၅ပီအမ ္
အထ ဆက္လက)္ 

၄၆ရက္မ ွ၁၈ကီလ ို အစျပ  ၁၂း၀၀နာရ ီ ေအဒီ လစဘ္ ္(၅ပီအမ ္အထ  
ဆက္လက)္ 

၁၈-၅၀ ကလီ  ူ ႀကီးလာသ ူ  ၃×ေန႔စဥ ္ ၁-၂+ ကလီ ို အီးအမ္အစာ 
၅၀+ ကလီ ို ၿပီးဆိုတးသ ူ ေအဒီ လစဘ္ ္ ၁ ကလီ ို 
၀ကမ္ ထ န္းသ မး္မႈ ၃× ၂-၃ ကလီ ို 
၀ကမ္ က ိုယ္၀နရ္ွ /ဇီးရွ  ေအဒီ လစဘ္ ္ ၃ ကလီ ို 
၀ကမ္ ႏ ို႔ရည္လ ိုက ္ ေအဒီ လစဘ္ ္ ၃ ကလီ ို + ကီလ ိုတ၀က/္ 

၀ကေ္ပါက ္

http://www.slideshare.net/mik1999/sustainable-livestock-1-cattle-and-hogs


   

လိုတ ေလာက္သည့္ ထိုတ္လိုပ္မႈႏွင့္ ရ တ္သ မ္းမႈမွတဆင့္ အဆင့္ျမင့္သည့္အစာက ို ေကၽြး၍ 
မ မ က ိုယ္တ ိုင္အစာက ိုထိုတ္လိုပ္ပါကအရင္းအႏီွးသက္သာသျဖင့္သင္သည္အက   းအျမတ္
ပ ိုမ ိုရရွ ႏ ိုင္မည္။ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

အးီစအီ ပခ္ ္အ ိုအာရ ွအေသးစားေတာငယ္ာ 
ရငး္ျမစဌ္ာန မ ွအခ ဥေ္ဖါကထ္ားသည့္ ငကွေ္ပ ာ 
ညာွတတအစ မး္(အေျခာကမ္လနွး္ေသာ) 

ထ ိုငး္ႏ ိုငင္တ၊ ဆာဘရူရီွ  အးီအမေ္တာငယ္ာ၏ 
“ ၾကက ္ဟငး္ရြကသ္ိုတ”္ 



   

အခနာ္း(၄) 

အမိေ္မြားတရိစိၧွာနမ္ ွာားကိို အေသားစွာားလယယ္ွာလိုပင္နာ္းမ ွာားသိို႔ 
ေပါငာ္းစပဆ္ကစ္ပေ္ပားျခငာ္း ႏ င့္္ ယငာ္းတရိစၧွာနမ္ ွာားအတြက ္

အစွာမ ွာားကိိုဖနတ္ာီးေပားျခငာ္း 

 

 

နဒိါနာ္း 

လယ္ယွာထြက္ပစၥည္ား လည္ပတ္မႈသည္ ဖြံ႔ၿဖိ ားမႈတည္ျမဲသည့္္ စိိုက္ပ ိ ားေရား စနစ္ကိိုျဖစ္ 
ေပၚေစသည္။ လယ္သမွာားမ ွာားသည္ မိမိတိို႔၌ရ ိသည့္္ရင္ားျမစ္မ ွာားကိို စီမံအသိုံားျပ ရွာတြင္ 
ေကွာက္ပဲသီားႏ ံအၾကြင္ားအက န္မ ွာားႏ င့္္ေျမၾသဇွာသည္ အပငထ္ိုတ္လိုပ္မႈအတြက္အဟွာရ 
လည္ပတ္မႈ၏တစိတ္တစ္ပိိုင္ားျဖစ္၍ သွာမိိုဖစ္လစ္ေျမေဆြား၊ တီေကွာင္ေမြားျမဴျခင္ား၊ဘိိုကွာရ ိ 
တိို႔ကိို အသိုံားျပ ျခင္ားအွာားျဖင့္္ထည့္္၀င္ရသည့္္ကိုန္က စရိတ္ကိိုေလ ွာ့္နည္ားေစသည္။ အထူား 
သျဖင့္္ၾကက္အစွာမ ွာားကိိုစီားပြွာားေရားအရေစ ားႀကီားၿပီားပမွာဏနည္ားနည္ားျဖင့္္၀ယ္ယူေကၽြားေမြားရ
ပါသည္။ ဤအီားစီအိပ္ခ ္အိိုအွာရ မ တ္တမ္ားတြင္ ေကွာင္ရည္နည္ားသည့္္ တိရိစၧွာန္အိုပ္စိုအ 
တြက္ အမ ိ ားမ ိ ားေသွာတိရစ ၧွာန္အစွာမ ွာားကိိုရ ွာေဖြေဖွ္ာထိုတ္ထွာားပါသည္။ 

ၾကက္စွာတြင္ပါ၀ငပ္စၥည္ားမ ွာားသည္ကမၻွာတစ္ခြင္ေနရွာေဒသကိိုလိိုက္၍ကြျဲပွာားၾကသည္။ 
အသိုံားျပ သူမ ွာား၏ေရြားခ ယ္မႈသည္အမ ွာားအွာားျဖင့္္ရရ ိႏိိုင္မႈ၊အရည္အေသြားႏ င့္္ကိုန္က စရိတ္
တိို႔အေပၚတြင္မူတည္သည္။ အခ ိ ႔ေသွာပစၥည္ား အၾကမ္ားမ ွာား-အၿပိ င-္အစွာေခ ပ က္လြယ္ 
သည့္္ ပရိိုတင္ားကဲ့္သိုိ႔ေသွာသိပၸံဆိိုင္ရွာ အေျခခံမ ွာားကိို အသိုံားျပ ၾကရွာဤပစၥည္ားအမ ွာားစို၏ 
အဟွာရအက ိ ားသက္ေရွာက္မႈမ ွာားကိို ေကွာင္ားစြွာ သိုေတသနျပ ျခင္ား မရ ိပါ၊သိို႔မဟိုတ္သက္ 
ေသအေထွာက္အထွာားခိိုင္လိုံစြွာမရ ိပါ။ၾကက္မ ွာားသည္အစွာမ  ိားစိုံစွာား၍စွာားက က္မ ွာား၊အခန္ား
က ဥ္ားမ ွာားတြင္ထွာားရ ိျခင္ားမ ွာားသိို႔မဟိုတ္သစ္ေတွာပတ္၀န္ားက င္ရ ေိနရွာမ ွာားတြင္လႊတ္ထွာား 
ျခင္ားျဖင့္္ပင္ေကွာင္ားစြွာရ င္သန္ႏိိုင္သည္။ဤေဆွာင္ားပါားတြင္စွာားက က္-ေမြားျမဴေရားၾကက္မ ွာား 



   

အတြက္အစွာကိိုသင္တိို႔ရရ ိသည့္္အေျခအေနအေလ ွာက္သဘွာ၀အစွာေရြားခ ယ္ႏိိုင္မႈမ ွာား
ကိိုလယ္ယွာထြက္ပစၥည္ားမ ွာားမ ရႏိိုင္သမ  အမ ွာားဆိုံားထိုတ္ႏိိုင္သည့္္နည္ားကိိုမ  ေ၀ပါမည္။အ
ကယ္၍ သင္တိို႔တြင္ၾကက္မ ွာားေမြားျမဴရန္ ေျမအနည္ားငယ္သွာရ ိ၍ေသွာ္၎၊ ၾကက္မ ွာားကိို 
ေလ ွာင္၍က ပ္တည္ားစြွာ ေမြားရပါကေသွာ္၎၊ သိပ္သည္ားမႈရ ိသည့္္အစွာမ ွာားကိိုျပ လိုပရ္မည့္္ 
နည္ားလမ္ားမ ွာားအွာား ဤေဆွာင္ားပါား၏ေနွာက္ပိိုင္ားတြင္ကၽြန္ပ္တင္ျပသြွာားမည္။ 

 

 

 
 

 

 

 

စွာားက က ္
စွာားက က္မ ွာားသည္အလြန္ထူထပ္သည့္္ပဲေတွာင့္္အမ ိ ားမ ိ ားႏ င့္္ျမက္မ အစေပါင္ားပင္ပိုမ ွာားေရွာ
၍ေပါက္သည့္္ကြင္ားမ ွာား အထိပါ၀င္သည္။ သင္၏ ၾကက္မ ွာားကိို ေနေရွာင္သိို႔ထြက္ေစပါ၊ ၎ 
သည္ၾကက္မ ွာား၏ က န္ားမွာေရား အတြက္ဘီတွာမင္ဒီ ကိိုျမ င့္္တင္ေပားေသွာနည္ား လမ္ား ျဖစ္၍ 
ဥမ ွာားႏ င့္္အသွာားမ ွာား၏အဟွာရသိပ္သည္ားမႈကိိုတိိုားတက္ေစသည္။ကၽြန္ပ္တိို႔သည္ေနေရွာင္
လိုံေလွာက္စြွာ မရဘဲ အေမ ွာငထ္ဲတြင္ ေနရေသွာ "အစိုအျပ ံလိိုက္ေကၽြားသည့္္ ေမြား ျမဴေရား 
တိရစၦွာန္" သိို႔မဟိုတ္က ဥ္ားက ပ္္စြွာေမြားျမဴေသွာ ၾကက္မ ွာားကိိုမလိိုလွာားပါ(ပိုံ ၄-၁)။  

အေရ ႔ေတွာင္အွာရ တြင္စွာားေနက အစွာားအစွာျဖစ္သည့္္သဘွာ၀တိရစၦွာန္အစွာ၏စိန္ေခၚမႈ
သည္ေမြားျမဴေရားၾကက္မ ွာားကိိုသွာားရဲတိရစၦွာန္တိို႔၏ေဘားမ ကွာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။စွာားက က္
သိို႔မဟိုတ္ သစ္ေတွာမ ွာားသည္ ပရိိုတင္ားဓါတ္ၾကြယ္၀ သည့္္ပိိုားမႊွာားမ ွာားႏ င့္္ျပည့္္၀သည္၊ သိို႔ 

ပို ံ၄-၁။ -ေပ ွ္ာရြင္ 
ေနေသွာ   
အွာလိိုဟွာေဟွာက္စ ္
ၾကကမ္ ွာား 

 



   

ေသွာ္သွာားရဲမ ွာားႏ င့္္သူခိိုားတိို႔၏ရန္က ေရွာက္ႏိိုင္သည္။သင္၏ရင္ားႏ ီားျမ ပ္ႏ ံမႈကိိုကွာကြယ္ရန္
အတြက္ၾကက္လ ည္ားအသိုံားျပ ျခင္ားသည္လည္ားနည္ားလမ္ားတစ္ခိုျဖစ္သည္။ၾကက္ငယ္အိုပ္အ
တြက္ျပ လိုပ္ထွာားသည့္္ေရႊလ ွာားႏိိုင္သည့္္ေလ ွာင္အိမ္ျဖစ္သည္။ ၁.၂ မ x ၃မ ၾကက္လ ည္ား 
တစီားသည္အသွာားစွာား ၾကက္ ၁၀မ ၁၅ အထိဆံ့္သည္၊သိို႔မဟိုတ္အထပ္မ ွာားျပ လိုပပ္ါ။ ၾကက္ 
လ ည္ားတြင္ေရႏ င့္္အစွာဗန္ားရ ိသည္။၎ကိိုၾကက္အိုပ္စိုသိပ္သည္ားမႈႏ င့္္အရြယ္အစွာားအေပၚမူ
တည္၍တေန႔ လ  င္တစ္ႀကိမ္သိို႔မဟိုတ္ႏ စ္ႀကိမ္ ေရႊ႔ေပားရသည္။ လူတစ္ဦားတည္ားျဖင့္္ေရႊ႔ႏိိုင ္
ေလွာက္ ေအွာင္ေပါ့္ပါားသည(္ပိုံ ၄-၂)။ကၽြန္ပ္တိို႔၏ေျမအေနအထွာားတြင္လ ည္ားဘီားမ ွာားသည္ 
ျပႆနွာ ျဖစ္သျဖင့္္ ဘီားအေျချပ လ ည္ားအစွာား "အွာလိိုဟွာၾကက္လ ည္ား" ကိိုအစွာားထိိုားစရွာ 
အျဖစ္အသိုံားျပ သည(္ပိုံ၄- ၃)။ 

ၾကက္လ ည္ားတစ္လ ည္ားကိုိေရႊ႔ေသွာအခါၾကက္မ ွာားအေပၚမပမိိေစရန္အေနွာက္ဖက္ရ ိတိိုင္
ဆိိုင္ားႀကိ ားကိိုတြန္ားရွာတြင္သတိျပ ပါ။ၾကက္မ ွာားသည္သူတိို႔ကိိုအေႏ ွာက္အယ က္ေပားသည့္္အ
ခါတျခွာားသိို႔ပ ံတတ္သည္။ထိုိ႔ေၾကွာင့္္အေရ ႔မ ဆြပဲါကသူတိို႔သည္အေနွာက္သိို႔ေျပားသျဖင့္္အ 
နွာတရျဖစ္တတ္သည္။ 

အေျမွာက္အမ ွာားေမြားျမဴသည့္္အခါတြင္ေရႊ႔ႏိိုင္သည့္္ေပါ့္ပါားႏူားညံ့္သည့္္ဆိိုလွာလ  ပ္စစ္ပိိုက္ကိို 
အသိုံားျပ ျခင္ားျဖင့္္သွာားရဲတိရစၦွာန္မ ွာားကိိုတွာားဆီားႏိိုင္သည္။"သူတိို႔(ၾကက္မ ွာား)၏ရ င္သန္ေန 
ေသွာအစွာ၊ေပါက္ေနေသွာအစမိ္ားေရွာင္အပငမ္ ွာား၊အေစ့္ရိိုင္ားမ ွာား၊တီေကွာင္မ ွာား၊ပက္က ိမ ွာား
ႏ င့္္ပိိုားမႊွာားမ ွာား) တိို႔သည္အိတ္ထဲတြင္ရ ိ ေသွာအစွာႏ င့္္ လိုံား၀ႏိႈင္ားယ ည္၍ မရေသွာအရည္အ 
ေသြားရ ိသည့္္အစွာမ ွာားျဖစ္သည္"ဟိုဟွာေဗားယူစွာရီမ  "အီလက္ထရြန္ပိိုက္မ ွာားျဖင့္္ၾကက္င က္ 
ေမြားျမဴေရားစွာားက က္မ ွာားကိိုစီမံခန္႔ခြျဲခင္ား"(ယူစွာရီ၂၀၀၅)ေဆွာင္ားပါားတြင္ေရားသွာားထွာားသည္
သင္သည္ကၽြႏဲြွာားတိရစၦွာန္မ ွာားအတြက္လ  ပ္စစ္ၿခံစည္ားရိိုားမ ွာားကိိုမြမ္ားမံ၍ၾကက္မ ွာားအတြက္အ
သိုံားျပ ရန္စိတ္၀ငစ္ွာားေကွာင္ားစိတ္၀င္စွာားမည္။ အွာလိုိဟွာေဟွာက္စ္တြင္ဆိိုလွာ အွာားသြင္ား 
ကရိယွာရ ိသည္။ ၎ကိိုထိန္ားသည့္္ယူနစ္တခို ထဲသိို႔ ဘက္ထရီႏ င့္္တည္ေဆွာက္ထွာား ၍ 
ကၽြႏဲြွာားၿခံစည္ားရိိုားကိို လ  ပ္စစ္စီားေစသည္။ စည္ားရိိုားသည္ေမြားျမဴေရား တိရစၦွာန္အတြက္သီားသန္႔ 
ျဖစ္သျဖင့္္ ၎အွာား ၾကက္အတြက္သီား သန္႔ျဖစ္ေစပါ၊ ကၽြႏဲြွာားတိရစၦွာန္ၿခံစည္ားရိိုားကိို ၾကက္ 
အတြက္အ သိုံားျပ ရန္အွာားမေပားပါ။ ၎အစွာားၾကက္အတြက္သီားသန္႔ျပ  လိုပ္ထွာား ေသွာ 
ေပါ့္ပါား သည့္္ပိိုက္သိို႔မဟိုတ္ "အလီက္ထရိိုပိိုက္"မ ွာားကိိုအသိုံားျပ ရန္တိိုက္တြန္ားပါ သည္။  
 



   

သင္၏ေဒသတြင္လ  ပ္စစ္နည္ား ပညွာမ ွာားကိိုမရႏိိုင္ပါက သင္၏ၾကက္မ ွာားသည္ကိုတ္ ျခစ္ 
ႏိိုင္သည့္္ေျမေနရွာရ ိသင့္္သည္။ေသားငယ္၍ျခံခတ္ထွာား၍သွာားရဲမ ွာားရန္မ လိုံၿခ ံေစသည္သွာမ
ကေနေရွာင္ေကွာင္ားစြွာရသည့္္ေနရွာ! ကိုတ္ျခစ္ေသွာေျမေနရွာကိို သင္၏ျခံတြင္ထြက္သည့္္ 
ျဖတ္ထွာားသည့္္အစိမ္ားေရွာင္အပင္မ ွာား၊ စြန္႔ပစ္ေကွာက္ပ ဲသီားႏ ံမ ွာားႏ င့္္/သိို႔မဟိုတ္ျမက္အမ ိ ား 
မ ိ ားတိို႔ျဖင့္္ပိို၍ေကွာင္ားမြန္ရန္ျပ လိုပ္ႏိိုင္သည္။ ဒူဘိိုင္ားႏိိုင္င ံတြင္ျဖတ္ထွာား သည့္္ျမက္မ ွာားကိို 
ထပ္ေဆွာင္ားအစွာႏ င့္္အခင္ားအျဖစ္အသိုံားျပ ေသွာသူငယ္ခ င္ားတစ္ဦားရ ိသည္။သင္၏ၾကက္စွာ 
အတြက္အရင္ားအျမစ္မ ွာားမ ွာားရရန္ျပ လိုပ္၍ "စြန္႔ပစ္ပစၥည္ား" လမ္ားေၾကွာင္ားမ ွာားရ ွာႏိိုင္ရန္ႀကိ ား 
စွာားပါ။  
 
ၾကက္မ ွာား စွာားရန္အတြက္က ယ္ေသွာ ေနရွာရ ိပါက ပိို၍ေကွာင္ားပါသည္။ ဖိလစ္ပိိုင္ႏိိုင္ငံ 
တြင္ကၽြန္ပ္တိို႔သည္မြန္ဂိိုပဲမ ွာား (ပဲတီစိမ္ား -အီားစီအိပ္ခ ္အိိုအွာရ မ ိ ားေစ့္ဘဏ္တြင္ရႏိိုင္သည္) 
ကိိုကၽြန္ပ္တိို႔၏ ဥ ဥေသွာၾကက္မ ွာား အတြက္အလ ည့္္က  စွာားက က္အျဖစ္အသိုံားျပ သည္။ 
ကၽြန္ပ္တိုိ႔သည္၎ကိိုအစွာ သီားႏ ံအျဖစ္ခ ိန္ကိိုက္၍ ျပ လိုပ္ၿပၤီား အပြင့္္ပြင့္္သည့္္ အဆင့္္အထိ 
ေရွာက္ေစကွာပဲေစ့္အျဖစ္မျဖစလ္ွာမီၾကက္မ ွာားကိိုစွာားေစသည္။သင္သည္ပဲသီားမ ွာားကိိုရိတ္
သိမ္ားလိိုပါကလိုပ္ႏိိုင္ပါသည္။ သိို႔ေသွာ္အဟွာရပါ၀ငမ္ႈမ ွာအပြင့္္ပြင့္္သည့္္ အခ ိနေ္လွာက္မ ွာား 
မည္မဟိုတ္ပါ။ ေနရွာတစ္ေနရွာတြင္အဟွာရကိုန္ခမ္ားလွာသည့္္အခါ ၾကက္မ ွာားကိိုအစွာအ 
တြက္အျခွာားေနရွာသိို႔ေရႊ႔ေျပွာင္ားသည့္္အခ ိန္တြင္အသစ္ျပန္စိိုကသ္ည္။ကၽြန္ပ္အေနျဖင့္္စွာား 
က က္သိုံားခို သိို႔မဟိုတ္ ထိိုထက္မ ွာားသည့္္စွာားက က္မ ွာားကိိုထွာားရန္အွာားေပားပါသည္။ 



   

အလိုိဟွာေဟွာက္စ္ၾကကလ္ ည္ား 

ေဘားဘက ္

ေရ  ႔ 

သိပသ္ည္ားဆ၃မ ၆ 
င က္အသွာား/စတိုရန္ားမတီွာ    ၁/၂လမျမက္ပင္ရ င္ားလင္ျခင္ား 

 
 
 
 
 
 
 
ေျခထွာား/ေၾကေန သည့္္အစွာမ ွာား  
 
 
 
 
 
သင္သည္သင္၏ၾကက္စွာားေနက စွာားက က္ေျမတြင္ထပ္ေဆွာင္ားအစွာမ ွာားျပ လိုပ္လိိုပါကအ
ခင္ားမ ွာား၊ အစမ္ားျပ လိုပ္သည့္္လယ္ေျမ သိို႔မဟိုတ္စွာား က က္မ ွာားတြင္အေစ့္မ ွာားကိို ႀကဲ 
ျဖန္႔ျခင္ား ျဖင့္္ျပ လိုပ္ႏိိုင္သည္။ လယ္သမွာား အမ ွာားစိုတြင္ျမက္မ ွာားအထဲသိို႔ပစ္ျခင္ား သိို႔မဟိုတ္ 
ထူထပ္ သည့္္ အမႈိက္သရိိုက္ခင္ားမ ွာား အေပၚတြငျ္ဖန္႔သည့္္အစွာမ ွာားကိို စွာားရန္ ေခၚ သည့္္ 

ပို ံ၄ -၂။ 
အွာလိုိဟွာ 
ၾကကလ္ ည္ားသည ္
လတူဦားတည္ား 
ေရႊ႔ႏိိုင္ေလွာက္ 
ေအွာင္ေပါ့္ပါား 
သည ္
 

ပံို၄-၃။ 
အွာလိို 
ဟွာၾကက္
လ ည္ားသည ္
ကၽြန္ပတ္ိို႔အ
စွာားထိိုားအ 
သိုံားျပ သည့္္ 
ဘီားမပါ 
ေသွာလ ည္ား 
ျဖစ္သည။္ 
 



   

နည္ားရ ိပါ သည္။(ၾကက္မ ွာားအစွာရ ွာ ေနစဥ္တြင္ေလသလပ္မႈတိိုားေစရန္ျဖစ္ သည္)။ ဤသိို႔ 
အပိိုေဆွာင္ားျခင္ားသည္ၾကက္မ ွာားအစွာရ ွာလိိုစိတ္ကိိုႏ ိ ားေဆွာ္၍သူတိို႔မ ေရွာက္ေသားသည့္္ေန 
ရွာမ ွာားသိို႔ေရြ႔လ ွာားသြွာားရန္အွာားေပားသည္။ ၎သည္လယ္သမွာားမ ွာား အွာား အသြင္ားအထိုတ္ 
လိုပ္ ရန္ႏ င့္္ အေကွာင္မ ွာားကိိုေရတြက္ႏိိုင္သည့္္အေျခအေနကိိုေပားသည္။  
 
ခြႀဲကိတ္ထွာားသည့္္ ေျပွာင္ားမ ွာားကိို ေနရွာမ ွာားစြွာတိို႔တြင္အပိိုေဆွာင္ား အစွာအျဖစ္အသိုံားျပ ရန္ 
ႏ စ္သက္ၾကသည္။ အမ န္မ ွာ အမ ိ ားမ  ိားေသွာပဲ၊ အေစ့္မ ွာားႏ င့္္ အဆံမ ွာားတိို႔သည္သင္၏ 
ၾကက္မ ွာားႀကီားထြွာားျခင္ားႏ င့္္စြမ္ားေဆွာင္မႈမ ွာားကိိုအွာားေပားသည္။ ဤစွာရင္ားသည္မျပည့္္စိုံပါ။ 
သိုိ႔ေသွာ္ ကမၻွာ၏မည္သည့္္ေနရွာတြင္ၾကက္မ ွာားကိိုေမြားျမဴပါေစ။ လယ္သမွာားမ ွာားတိို႔သည္။ 
ႀကိတ္ ထွာား သည့္္ေျပွာင္ား၊ ပီလီေစ့္၊ မြန္ဂိိုပဲ၊ ေျမပဲစသည္တိို႔ျဖင့္္ အပိိုေဆွာင္ားအစွာ မ ွာား ကိို 
အသိုံားျပ ၾက သည္(ပိုံ ၄-၄)။ ေျခထွာားသည့္္စွာမ ွာားကိိုေရြားခ ယ္သည့္္အခါလက္ျဖင့္္ ျဖန္႔ ႏိိုင္ 
သည့္္အစွာ၊ မိမိေဒသတြင္ရ ႏိိုင္သည့္္အစွာႏ င့္္ေစ ားေတွာ္ေသွာအစွာမ ွာားကိိုေရြားပါ။ 
 

 
 
ျမက-္အစွာေကၽြားသည့္္ေမြားျမဴေရားတရိစၦွာန၏္အက  ိားေက ားဇာူးမ ွာား   
တိရစၦွာန္မ ွာားကိို ေကၽြားရန္ႏ င့္္ ေစ ားအေတွာ္ဆိုံားျဖစ္သည္မ ွာေသခ ွာသည့္္ နည္ားမ ွာားတြင္ သူ 
တိို႔ အွာား စွာားက က္တြင္စွာားသည့္္ အခြင့္္အလမ္ား သိို႔မဟိုတ္ သူတိို႔အွာားအစိမ္ား ေရွာင္အ စွာ/ 
အစွာစိမ္ားမ ွာားကိို ျဖတ္၍သယယ္ူလွာေသွာ စနစ္ကိိုအသိုံားျပ ၍ ေကၽြားျခင္ားျဖစ္သည္။ လယ္ 
ယွာတ၀ိိုက္တြင္ရႏိိုင္သည့္္ ပရိိုတင္ားရင္ားျမစ္ျဖစ္ေသွာ အွာဇိိုလွာ သိို႔မဟိုတ္ မ ည့္္ (ယင္ 

ပို၄ံ-၄။ေဒသရ  ိ
ပါလ၀န္ေစ ားတြင ္
ရနိိုငသ္ည့္္ကၽြႏဲြွာားအ
စွာနမနူွာမ ွာား 
 



   

ေကွာင္တမ ိ ား)ပိိုားေလွာင္ားတိို႔သည္စွာားက က္ႏ င့္္အစွာစိမ္ားမ ွာားတိိုားပြွာားမႈအတြက္အသိုံားျပ ႏိိုင္
သည္။  
 
ျမက္-အစွာေကၽြားသည့္္ေမြားျမဴေရားတိရစၦွာန္မ ွာားသည္ေအွာက္ပါတိို႔ပါ၀င္သည့္္အဟွာရ 
အက ိ ားေက ားဇူားမ ွာားကိိုရရ ိသည္။  
• အဆီမ ွာားတြင္ အဆီ-ေပ ွ္ာ၀င္ေစႏိိုင္သည့္္ ဗီတွာမင္ (ေအ၊ ဒီ၊ အီား၊ ေက) 
• ကြန္က ဴကိတ္တက္ လီႏိိုလက္ အက္စစ(္Conjugated Linoleic Acid (CLA) ပိိုျမင့္္ေသွာ၊ 
ကင္ဆွာႏ င့္္ကိိုယ္အေလားခ ိန္ေလ ွာ့္ျခင္ားကိိုကွာကြယ္သည့္္ကြန္ေပါင္ား၊  
• သံဓါတ္ပိို၍ ပါ၀င္ေသွာ-အဆီတြင္အမ ွာားစို ပါ၀င၊္ 
 
အေစ့္နည္ား၍ အစိမ္ားေရွာင္ပိိုမ ွာားသည့္္ အရွာႏ င့္္အတူပိိုားေကွာင္မ ွာား၊ငါား၊ အိုန္ားဆံအစွာမ ွာား 
စသည္ျဖင့္္၊ျမက္-အစွာေကၽြား သည့္္ေမြား ျမဴ ေရားတိရစၦွာန္မ ွာားတြင္ရ ိသည့္္အိိုမီဂါ ၃ႏ င့္္အိိုမီဂါ 
၆ ဖက္တီားအက္စစ္ အခ ိ ားအစွာားမ ွာားသည္ သမရိိုားက စွာားေနက  အစွာားအစွာႏ င့္္ပိိုတူ၍ 
ေခတ္သစ္ေမြားျမဴေရား တိရစၦွာန္မ ွာားကိိုစွာားသည္ထက္ ၎တိို႔အွာား စွာားသိုံားျခင္ားသည္ပိို၍ 
က န္ားမွာေရားႏ င့္္ညီညြတ္သည္။ အစွာစွာားသည့္္ အကြက္ရ ိ အေစ့္ေကၽြားသည့္္ ေမြားျမဴေရား 
တိရစၦွာန္မ ွာားမ ွာအိိုမဂီါ ၆ ဖက္တီားအက္စစ္ပါ ၀င္မႈအဆင့္္ ျမင့္္မွာားလြန္ားသည္။စွာားေနက  
အစွာားအစွာမ ွာားတြင္အိိုမီဂါ ၃ ဖက္တီားအက္စစ္ကိိုေပါင္ားထည့္္ မည့္္အစွာား အိိုမီဂါ ၆ 
ဖက္တီားအက္စစ္ကိိုေလ ွာ့္ခ ပါ။ ထိိုသိို႔ေလ ွာ့္ခ ရန္အတြက္အေစ့္မ ွာားကိို ေလ ွာ့္၍အင္ားဆက္ 
ပိိုား မ ွာားႏ င့္္ ငါားႏ င့္္ျပ လိုပ္ေသွာအစွာကိိုအသိုံားျပ ပါ၊ မ  တေသွာအဟွာရျဖစ္ ေစမည္။ ေဒါက ္
တွာ ၀က္စတန ္ဖရိိုက္စ္သည္လူတိို႔ စွာားေနက အစွာားအစွာတြင္အိိုမီဂါ၃/၆ ဖက္တီားအက္စစ္ 
ႏ င့္္နီားစပ္သည့္္အခ ိ ားကိိုေတြ႔ရ ိ၍အျမင့္္ဆိုံားကိိုဆိိုရလ  င္စိုစိုေပါင္ားမ ွာကယ္လိိုရီမ စွာားသိုံားသည့္္
အဆီဓါတ္၏ ၅-၆%ထက္မပိိုပါ(ပို ံ ၄-၅)(ဖယ္လြန္ ႏ င့္္ အျခွာားေသွာသူမ ွာား၊ ၂၀၀၀)။ 
လူမ ွာားစွာားသိုံားရန္ႏ င့္္ေမြားျမဴေရားတိရစၦွာန္က န္ားမွာေရားအတြက္ အသွာား၊ ဥႏ င့္္ အဆီ ဓါတ္အ 
ရည္အေသြားညီမ  မ   ရ ိေစရန္ကၽြန္ပ္တိို႔သည္အစွာထဲတြင္အိိုမီဂါ ၃ႏ င့္္၆ ကိိုလိိုအပ္ပါ သည္။ 
 
ေဖၚျမဴလွာမ ွာားအပါအ၀ငလ္ယယ္ွာထြကၾ္ကကစ္ွာမ ွာားထိုတလ္ိုပျ္ခငာ္း 
ၾကက္ေမြားေသွာလယ္သမွာားမ ွာားသည္စမ္ားသပ္မႈကိိုသတိႀကီားစြွာထွာား၍မ တ္တမ္ားမ ွာားျပ လိုပ ္
ၿပီားမိမိတိို႔၏ ကိိုယ္ပိိုင္အဆင့္္ျမင့္္ေသွာၾကက္စွာကိို ထိုတ္လိုပ္ႏိိုင္သည္။ ႏိိုင္ငံမ ွာားစြွာတိို႔တြင္ 
လယ္သမွာားမ ွာားသည္ အကိုန္အက  သက္သွာသည့္္အစွာမ ွာားကိို အသင့္္ေရွာစပႏိ္ိုင္သည့္္ 



   

ပစၥည္ားမ ွာားကိို၀ယ္ႏိိုင္ၾကသည္။သိို႔ေသွာ္လယ္ယွာထြက္အစွာပစၥည္ားမ ွာားသည္ၾကက္စွာကိိုပိို
၍ပင္တြက္ေျခကိိုက္ေစသည္။ ကၽြန္ပ္တိို႔၏ လယ္ယွာတြင္လူႏ စ္ဦား သည္တစ္နွာရီမ  မၾကွာ 
သည့္္အခ ိန္တြင ္ စြတ္စိိုေသွာအစွာ၂၀၀ ကီလိိုဂရမ္ထိုတ္ႏိိုင္သည္။ ပစၥည္ားအမ ိ ားမ ွာားစြွာကိို 
အခိ  ားညီစြွာထိုတ္ႏိိုင္ေျခရ ိသည္။ကၽြန္ပ္ေပားႏိိုင္ေသွာအေကွာင္ားဆိုံားအႀကံဥွာဏ္မ ွာသင္၏အ
ေျခအေနအေပၚတြငမ္ူတည္၍ အေလ ွာ့္အတင္ားျပ လိုပရ္န္ႏ င့္္ ေစ ားသက္သွာစြွာရရ  ိ (သိို႔မ 
ဟိုတ္အခမဲ့္)ရႏိိုင္ေသွာအရွာတိို႔ျဖစ္သည္။သင္၏ေရြားခ ယ္မႈကိိုမကန္႔သတ္ပါႏ င့္္။သိုေတသ
နမ ွာားျပ လိုပပ္ါ။ ေအွာက္တြင္ကၽြန္ပ္သည္အေရ ႔ေတွာင္အွာရ တြင္ရႏိိုင္သည့္္ ေရြားခ ယ္မႈမ ွာား 
ကိိုေဖၚျပထွာားပါသည္။ 
 

 
              
ေရြားခ ယစ္ရွာအစွာအျဖစေ္ရေပၚတြငေ္ပါေလွာေပၚသည့္္ဒရငေ္ကွာကပ္ငမ္ ွာားႏ င့္္ဘ ဲ
စွာား ေရေမ ွ္ာမ ွာား  
ေရေပၚတြငေ္ပါေလါေပၚသည့္္ ဒရင္ေကွာက္ပင္မ ွာားႏ င့္္ ေရတြင္ေပါက္သည့္္အပင္မ ွာားသည ္
ပရိိုတင္ားဓါတ္ျမင့္္မွာားသည္။ေရတြင္ေပါက္ေသွာအပငမ္ ွာားသညသ္ူတိို႔အတြက္ၾသဇွာဓါတ္ျဖစ္ 
ေစသည့္္အရွာမ ွာားရ ိေနပါကကန္မ ွာားထတဲြင္ရ င္သန္ႏိိုင္သည္။၎တိို႔ကိိုၾကက္စွာအျဖစ္အ
သိုံားျပ ႏိိုင္၍ေစ ားႀကီားေသွာအစွာမ ွာားကိို၀ယ္သိုံားရသည့္္အခါတြင္အလြန္ေကွာင္ားသည့္္အကိုန္

ပို ံ၄-၅။ စယ္လ ီဖယလ္န္ 
ေမွ္ာရယလ္္၊ ၀က္စတင္ား ေအ၊  
ဖရိိုက္စ္ ေဖွာင္ေဒားရ င္ား ေရားသွာား 
သည့္္ "ေရ ားဦားႏ င့္္ ေခတသ္စစ္ွာား 
ေနက အစွာမ ွာားတြင ္လိိုအပသ္ည့္္ 
ဖကတ္ီားအက္စစ"္ ။ ရင္ားျမစ ္- 
၀ကစ္ တန္ ေအ၊ ဖရိိုက္စ္ ေဖွာင္ 
ေဒားရ င္ား၊ "အစဥ္အလွာအစွာားအ 
စွာမ ွာားႏ င့္္ အေမရကိ၏ 
အဆီအႏ စ ္"အခန္ား ဆကတ္င္ 
ျပျခင္ားမ  "သမရိိုားက  
အစွာားအစွာမ ွာား ၃" ။ 
 

   အိိုမီဂါ ၃ 

    အိိုမီဂါ ၆  
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သက္သွာေစေသွာ အပိိုေဆွာငာ္းအစွာျဖစ္သည္။ အွာဇိိုလွာ အက္စ္ပီပ ီ ႏ င့္္ ဆွာဗီားနီားယွာား 
အက္စ္ပီပ ီကဲ့္သိို႔ေသွာ္ အပင္မ ွာားသည္၎တိို႔ကိိုေမြားျမဴ၍ လိုံေလွာက္စြွာရိတ္သိမ္ားႏိိုင္ပါက 
ေကွာင္ားစြွာ အသိုံားျပ ႏိိုင္သည္(ပံို၄-၆)။ ဘဲစွာားေမ ွ္ာ (အမိ  ားမ ိ ားႏ င့္္ မ ိ ားစိတ္အမ ိ ားမိ  ား)တိို႔ကိို 
လည္ား အသိုံားျပ ႏိိုင္သည္။ ၀က္ႏ င့္္ၾကက္တိို႔သည္ အစိမ္ားေရွာင ္အစွာမ ွာားကိို အေျမွာက္အ 
မ ွာား စွာား ၾကသည္။ ထိုတ္လိုပ္မႈအတြက္ ေရြားခ ယ္စရွာမ ွာားတြငင္ါားေမြားျမဴေရား အတြက္ ပိိုက္ 
ျဖင့္္ ကွာ ကြယ ္ထွာားသည့္္ေဖါင္မ ွာား သိို႔မဟိုတ္ သီားျခွာားထွာားသည့္္ကန္မ ွာား၊ ထည့္္စရွာပိုံား 
သိို႔မဟိုတ္ စွာားခြက္မ ွာား ပါ၀င္သည္။ ငါားကန္တြင္ ေမြားျမဴသည့္္ တိရစၦွာန္အစွာ ျဖစ ္
သည့္္မည္သည့္္ ေကွာက္ပဲသီားႏ ံ မဆိို အကွာအကြယ္ျပ လိုပ္ထွာားရမည္။ သိို႔မဟိုတ္ ငါားႏ င့္္ 
သီားျခွာား ခြထဲွာားရ မည္ကိိုသတိရပါ။ သိို႔မဟိုတ္ပါကငါားမ ွာားသည၎္တိို႔ကိိုအလြန္အက ဴားစွာား 
၍ကိုန္ခန္ားေစမည္။ပိုံ၄-၆တြင္ ငါားမ ွာားကိိုကန္ထဲတြင္ သီားျခွာားထွာား၍ အွာဇိိုလွာ မ ွာားသည္စိုပ ္
ထိုတ္သည့္္အဟွာရႏ င့္္ေရမ ႀကီားထြွာား ၍ ငါားမ ွာားအတြက္ သန္႔ရ င္ားေသွာ ေအွာက္ဆီဂ င္ကိို 
ျဖစ္ေစသည္။ [မ တ္ခ က္- ငါားစွာႏ င့္္ ၀က္ထီားအစွာအျဖစ္ ေရေပၚတြင္ေပၚေသွာ ဒရင ္
ေကွာက္ပင္မ ွာားႏ င့္္ဘဲစွာားေမ ွ္ာကိိုအသိုံားျပ  ျခင္ားစသည္တိို႔ႏ င့္္ပတ္သက္သည့္္ထပ္ ေဆွာင္ား 
အခ က္အလက္မ ွာားကိိုဤစွာအိုပ္၏အခန္ား၂ န င့္္ ၃ တြင္ၾကည့္္ပါ။]  
 
နမူနွာစမ္ားသပ္မႈမ ွာားကိို အိႏၵိယႏိိုင္ငံတြင္ျပ လိုပ္ခဲ့္ရွာ လမ္နွာ မိိုင္နွာ(သွာမန္ဘဲစွာားေမ ွ္ာ)၊ 
အိိုင္ပိိုမိိုအဲယွာ ရက္ပတန္မ ွာား(ကန္ကိုန္ား သိို႔မဟိုတ္ ကန္ဇြန္ား ရြက)္၊ထရွာပါ နွာတန္မ ွာား 
(ေရသစ္ခ သီား)ႏ င့္္ ဆွာဗီနီယွာ ကူကူလွာ တွာ (အွာဇိို လွာႏ င့္္မၾကွာခဏမ ွာား တတ္သည္) 
တိို႔ကိိုႏႈိင္ားယ ဥ္ခဲ့္သည္။ဘဲစွာားေမ ွာ္ႏ င့္္ကန္ဇြန္ားရြက္ႏ စ္မ ိ ားစလိုံားတို႔ိသည္ေကွာင္ားမြန္သည့္္ေျပွာ
င္ားလဲမႈအခ ိ ား ႏ င့္္ျမင့္္ေသွာပရိိုတင္ားရ ိၾကသည္။ ၂၈%ႏ င့္္ ၃၂% အသီားသီားရ ိၾကသည္ (ကွာ 
လီ တွာ ၂၀၀၇)။ ဤႏ စ္မ ိ ားစလိုံားတိို႔သည္ ေကွာင္ားမြန္သည့္္ တိရစၦွာန္အစွာေကွာက္ပဲ သီားႏ ံ 
ျဖစ္ႏိိုင္သည္။ ကၽြန္ပ္အေနျဖင့္္အွာဇိိုလွာ (အွာဇိိုလွာကွာရိိုလီနအီွာနွာ) ကိိုလည္ား အိႏၵိယ 
ေလ့္လွာမႈတြင္ထည့္္ ၀င္မည္ဟိုေမ  ွ္ာလင့္္ပါသည္။ ၎သည္ အျခွာားေသွာႀကီားျမန္သည့္္ ေရ 
ေပၚတြင္ေပၚေသွာအပင္ျဖစ္၍ ပရိိုတင္ားအမ ိ ားမ  ိား၏ ၁၉-၃၀%ပါ၀င ္သည္ဟို အစီရင္ခံၾက 
သည္။ 



   

 

 

ေရေပၚတြငေ္ပၚသည့္္ ဒရင္ေကွာက္ပင္ကဲ့္သိုိ႔ေသွာ အပင္မ ွာားႏ င့္္အျခွာားေသွာေရေနအပင္ 
မ ွာားကိိုအလြန္အမင္ား မရိတ္သိမ္ားမိရန္သတိျပ ပါ၊ သိို႔မဟိုတ္ပါက ရည္ရ ည္တည္တံ့္မည္မ 
ဟိုတ္။ ေယ ဘိုယ စည္ားကမ္ားအရ (စံျပအေျခအေနေအွာကတ္ြင္) သင္သည္တပတ္လ  င္ 
ေရေပၚတြငေ္ပၚသည့္္ဘိိုင္အိိုမတ္စ္တ၀က္ထက္ပိို၍မရိတ္သိမ္ားသင့္္ပါ။(သိို႔မဟိုတ္တရက္
လ  င္ဘိိုင္အိိုမတ္စ္စိုစိုေပါင္ား၏၁/၇)။ လ ည့္္ကြက္မ ွာအပင္မ ွာားကိို အရြက္အေနအထွာားအျမန္ 
ျဖစ္လွာရန္ျပ လိုပ္ျခင္ားျဖစ္သည္။ဤသိို႔ျပ လိုပ္ရန္သင္၏စနစ္တြငမ္ည္သည့္္ရိတ္သိမ္ားနည္ား
သည္ အထြက္အေကွာင္ားဆိုံားျဖစ္သည္ကိို သင္သည္ေစွာင့္္ၾကည့္္ ရမည္။ အွာဇိိုလွာသည္ 
ဘဲစွာားေမ ွာ္ထက္ေရ၏ ေရြ႔လ ွာားျခင္ားဒါဏ္ကိို ခံႏိိုင္သည္။ ဆွာဗနီီယွာသည္ႀကီားထြွာားမႈအျမန္ 
ဆိုံားျဖစ္သည္။ သိို႔ေသွာ္က ဴားေက ွာ္ ထိိုားေဖါက္မႈမ ွာားစြွာ ရ ိႏိိုင္သည္။ ကၽြန္ပ္တိို႔၏တန စ္တွာ 
ေလ့္လွာမႈတြင္အေျခအေနအမ  ိားမ ိ ားအေပၚတြင္မူတည္၍ေရ၌ရ သိည့္္အွာဇိိုလွာအေျခအေန
မ ွာား၌ရိတ္သိမ္ားႏႈန္ားမ ွာတေန႔လ  င္ ၃၁၀ ဂရမ္မ  ၄၉၀ ဂရမ္အထိ ရိတ္သိမ္ားႏိိုင္သည္။ 
 
မ ည့္္(အနကေ္ရွာငယ္ငေ္ကွာင)္(ဟွာမတီအီလီစူင)္သွာားေလွာငာ္းေမြားျမဴျခငာ္း 
မီားဖိိုေဆွာင္မ စြန္႔သည့္္အရွာမ ွာား သိို႔မဟိုတ္ မ ည့္္ (ယင္ ေကွာငတ္စ္မ ိ ား) (Black Soldier Fly 
(BSF)(Hermetiaillucens) သွာားေလွာင္ားေမြားျမဴေရားထိုတ္လိုပ္မႈအတြက္ အသိုံားျပ ႏိိုင္ 

ပို ံ၄-၆။ 
အွာလိိုဟွာ 
ေဟွာကစ္္တြင ္
အွာဇိိုလွာ ႏ င့္္ 
ဆွာဗနီယီွာ 
ထိုတ္လိုပ္ျခင္ား 
 



   

သည္။ ၎သည္သင္၏ ၾကက္မ ွာားအတြက္စွာားေနက  သဘွာ၀အစွာအ တြက္ထပ္ေဆွာင္ား 
အစွာ အျဖစ္အသိုံားျပ ႏိိုင္သည့္္အရွာျဖစ္သည္။ေကၽြားေသွာပိိုေလွာင္ားမ ွာား သည္စီႏိိုမြန္ဟိုေခၚ 
သည့္္ ယင္ေကွာင္ကိိုတြန္ားလ န္သည့္္အရွာအျဖစ္လႈိ႔၀ က္လိုပ္ေဆွာင္ေပား မည့္္(မ ိ ားစိတ္မ ွာား 
အတြင္ား ဓါတိုဆက္သြယ္မႈအတြက္သိုံားေသွာအရွာ၀တၱ )အရွာျဖစ္၍အစွာမ ွာားတြင္ ဘီ 
အက္စ္အက္ဖ္တိို႔ သည္ရ ိႏ င့္္ၿပီားျဖစ္ေသွာေၾကွာင့္္ အျခွာားေသွာယင္ေကွာင္မ ွာားကိို အစွာ 
မ ွာားႏ င့္္ေ၀ားေ၀ား ေနရန္အခ ကေ္ပား၊ သတိေပားသည့္္ အရွာအျဖစ္ရ ိေနသည္။ ဘီ အက္စ္ 
အက္ဖ္တိို႔ကိို အလိိုအေလ ွာက္ရိတ္သိမ္ားသည့္္ကရိယွာမ ွာားအွာား အြန္လိိုင္ားမ ၀ယ္ယူႏိိုင ္
သည္။ ဤအရွာ မ ွာား သည္သွာားေလွာင္ား အဆင့္္ပိိုားေကွာင္ထိုတ္လိုပ္ရန္အတြက္ထည့္္စရွာ 
ေသတၱွာ အျဖစ္အ လိုပ္လိုပ္သည္။ မ န္ကန္စြွာစမီံခန္႔ခြႏိဲိုင္ပါက ႀကီားရင့္္သည့္္သွာားေလွာင္ား 
မ ွာားသည္ ထိို ေသတၱွာမ ွာ၃၅ ံေစွာင္ားေနသည့္္အေျခအေနမ အျခွာားသိို႔ကူားေျပွာင္ားသြွာားၿပီား 
ထိန္ားခ  ပ္သည့္္ ေသတၱွာထဲမ တဆင့္္ ငါားကန ္ သိို႔မဟိုတ္ ၾကက္ၿခံထဲသိို႔တိိုက္ရိိုက္ 
က သြွာားသည္(ပို ံ၄-၇ႏ င့္္ ၄-ဂ)။    
 
လယယ္ွာထြကအ္စွာ ထိုတလ္ိုပမ္ႈျဖစစ္ဥအ္တြငာ္းအစွာမ ွာားကိို အခ ဥေ္ဖါကျ္ခငာ္း၏ 
အက  ိား ေက ားဇာူးမ ွာား  
သီားျခွာားအက ိ ားျဖစ္ေစသည့္္မိိုက္ခရိိုေအွ္ာဂဲနစ္စင္တြင္အခ ဥေ္ဖါက္ျခင္ားလိုပ္ငန္ားသည္ၾကက္
စွာမ ွာားအွာားအစွာ ေျခႏိိုင္ျခင္ားႏ င့္္ဆင့္္မ ွာားတြင္ထွာားႏိိုင္သည့္္ ဘ၀ကိိုတိိုားတက္ေစသည္။ 
 

   

 

 

 

ပို၄ံ-၇။ အွာလိိုဟွာ ေဟွာကစ္္တြင္အသိုံားျပ သည့္္ ဘီအက္စ္အက္ဖ ္ကရယိွာမ ွာားပိုံ ပို၄ံ-၇။ အွာလိိုဟွာေဟွာက္စတ္ြင္အသိုာံးျပ သည့္္ အနကေ္၇ွာင္ယင္ေကွာငေ္မြားျမဴသည့္္ကိရယိွာျပပို ံ
 



   

သွာားေလွာင္ားမ ွာားစြွာေကၽြားျခင္ားျဖင့္္စီႏိိုမြန္ေခၚသည့္္ ယင္ 
ေကွာင္တြန္ားလ န္ေသွာအရွာကိိုလ  ိ၀  က္စြွာျဖစ္ေစသည္။ 
ဘီအက္စ္အက္ဖ္မ ွာားရ ိႏ င့္္၍ယင္ေကွာင္မ ွာားကိိုအစွာမ ွာား
ႏ င့္္ေ၀ားေ၀ားေနရန္အခ က္ေပား၊သတိေပားသည့္္အရွာအျဖစ္
ရ ိေနသည္။ 

 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ၾကက္င က္အွာားလိုံား တိို႔သည္အ စွာစိိုကိိုႏ စ္သက္သည္ကိို မ တ္သွာားပါ။ အခ ဥ္မေဖါက္ထွာား 
သည့္္အစွာကိို နံနက္ပိိုင္ားတြင္ေရွာေႏ ွာႏိိုင္၍ သင္၏ၾကက္မ ွာားသည္စိိုေနေသွာအခ ဥ္ေဖါက္  
ထွာားသည့္္အစွာမ ွာားကိိုမႏ စ္သက္ပါက၎ကိိုခ က္ျခင္ားအသိုံားျပ ပါ။ၾကက္စွာမ ွာားအျပင္သင္
၏အစွာမ ွာားကိို၀က္ထီား၊ဘႏဲ င့္္ငါားမ ွာားအွာားေန႔စဥ္စွာားသိုံားသည့္္ထပ္ေဆွာင္ားအဟွာရအစွာားအ
စွာအိုပ္စိုမ မိိုက္ခရိုဘ္မ ွာား၏အကူအညီျဖင့္္ေကၽြားႏိိုင္သည္။သိို႔ေသွာ္အခ ဥ္ေဖါက္ထွာားသည့္္
အစွာမ ွာားကိိုစွာားျမ ံ့္ျပန္တိရစၦွာန္မ ွာားအွာားေကၽြားရန္အတြက္အွာားမေပားလိိုပါ(ဤအေၾကွာင္ားအ
ရွာကိုိဤစွာအိုပ္၏အခန္ား၅တြင္ၾကည့္္ပါ)။ 
 
အစွာကိို အခ ဥ္ေဖါက္သည့္္အခါပက္သိိုဂင္မ ွာားႏ င့္္မ ိ ားစပ္ျခင္ား မလိုပ္ထွာားသည့္္ဘက္တီားရီား 
ယွာား၊တေဆားႏ င့္္မိိုင္ခရိုဘ္မ ွာားအွာားပရိိုဘိိုင္အိုိတစ္အိုပ္စိုမ အတည္ျပ ထွာားသည့္္အမ ိ ားအစွာား
ကိိုအသိုံားျပ ရန္သတိျပ ပါ။အွာလိိုဟွာအိမ္တြင္ကၽြန္ပ္တိို႔သည္ဖိလစ္ပိိုင္ႏိိုင္ငံရ ိစိိုက္ပ  ိားေရားႏ င့္္
ငါားႏ င့္္ေရေနသတၱ၀ါရင္ားျမစ္ဌွာနမ ဓါတ္ခြစဲမ္ားသပ္မႈျပ လိုပ္ထွာား၍ေမြားျမဴေရားႏ င့္္ေရသတၱ၀ါအ

ဆင့္္ျဖင့္္ရိတ္သိမ္ားလိိုပါက အွာားလိုံား 
ကိိုၿခ ံမိရန္ဆင့္္ကိိုျပ လိုပ္ပါ။ 

 

အရညက္ိိုအသိုံားျပ ျခငာ္း 
၁။တြန္ားလ န္သည့္္သဘွာ၀စြန့္္ပစ္ပစၥည္ား 
၂။ကိိုလိိုနီျပန္လည္အစျပ ရန္ၾကက္မ ွာား ဆြဲ 
ေဆွာင္သည္အရွာ  
၃။အပင္ေျမၾသဇွာအေရ 
 

မ ည့္္(အနကေ္ရွာငယ္ငေ္ကွာင)္ (ဟွာမတီအီွာ 
အလီစူင)္သွာားေလွာငာ္းေမြားျမဴျခငာ္း 

အလိိုအေလ ွာက္စိုေဆွာင္ား
သည့္္ ေဘား၌ရ ိေသွာ 
ပိုံားမ ည့္္သွာားေလွာင္ားမ ွာားကိို 
အဆက္မျပတ္သိမ္ားယူ 
ေနျခင္ား 

 

မိမိအစွာကိိုမိမိဘွာသွာစိိုက္ပါ 

 

   ၃၅ ံ 

ပို၄ံ-၈။ အွာလိိုဟွာေဟွာကစ္တ္ြင္အသိုံားျပ သည့္္ အနကေ္၇ွာင္ယင္ေကွာင ္(မ ည့္္) 
ေမြားျမဴသည့္္ကိရယိွာျပပို ံ
 



   

တြက္ စီားပြွာားျဖစ္ထိုတ္ထွာားသည့္္ အီားအမ္-၁ ကိို အသိုံားျပ သည္။အီားအမ္-၁ကိို ဂ ပနႏိ္ိုင္ငံ၊ 
အိိုခိနွာ၀ါရ  ိ ရူၾကဴတကၠသိိုလ္မ  ေဒါက္တွာ တယ္ရူအိို ဟွာဂ မ ေဖၚစပ္၍ ၎သည္ ႏိိုင္င ံ
ေပါင္ား ၁၀၀ အထက္တြင္ရရ ိႏိိုင္သည္။ ထိိုင္ားႏိိုင္ငံသည္ အီားအမ္- ၁ ကိိုဂ ပန္ႏိိုင္ထက္ပိို၍ 
အသိုံားျပ  သည္။ 
 
အီားအမ္၁-တြင္ပိိုားေမြားျမဴထွာားသည့္္ က န္ားမွာသန္စြမ္ားသည့္္ လက္တစ္အက္စစ္ဘက္တီားရီား 
ယွာား ဖိိုတိိုစင္ သက္တစ္ ဘက္တီားရီားယွာား၊ အက ိ ားျပ တေဆားႏ င့္္အျခွာားမ ွာားစြွာတိို႔ပါ၀င္ 
သည္။ အစွာ၏အဟွာရမ ွာားစြွာကိိုတိိုားပြွာားေစသည့္္ ဒိုတိယအဆင့္္ မီတွာဘိိုလိိုက္မ ွာားဖန္တီား 
စဥ္မိိုက္ခရိိုေအွ္ာဂဲနစ္စင္မ ွာားအွာား သၾကွာားႏ င့္္အျခွာားေသွာ ကွာဘြန္ဟိိုက္ဒရိတ္မ ွာားေကၽြား 
သည္။ အီား အမ-္၁ အသိုံားျပ ျခင္ားႏ င့္္ပတ္သက္၍ သင္ယူလိိုပါကကၽြန္ပ္၏စွာအိုပ္ျဖစ္သည့္္ 
အပူပိိုင္ား ေဒသ တြင္ရည္ရ ည္တည္တံ့္သည့္္စိိုက္ပ ိ ားေရား အတြက္သဘွာ၀လယ္ယွာ လိုပ္ 
ငန္ား စနစ ္ သည္အသိုံားျပ သူမ ွာား အတြက္အီားအမ္နည္ားပညွာ ဆိိုင္ရွာလမ္ားညႊန္ျဖစ္သည္။ 
အြန္ လိိုင္ားတြင္ အခမဲ့္ ပီဒီအက္ဖ္အျဖစ ္ ECHOcommunity.org တြင္ေဒါင္ားလိုဒ္လိုပ္ႏိိုင္၍ 
အီားစီ အိပ္ခ ္အိို အွာရ ရိုံား တြင္၀ယ္ယူႏိိုင္ပါသည္။  
 
အီားအမ္- ၁ ကိိုမရႏိိုင္ပါက ေဒသရ ိႏိို႔ထြက္ပစၥည္ားရႏိိုင္သည့္္ရငာ္းျမစ္မ ဒိန္ခဲအရည္ သိို႔မဟိုတ္ 
ဒိန္ခ ဥ္အရည္ကိိုအသိုံားျပ ၾကည့္္ပါ။ ေအွာက္တြင္ေဖၚျပထွာားသည့္္ အီားအမ္-၁ ပိုံေသနည္ားအ 
တိိုင္ားအရည္ၾကည္ကိိုအနည္ားငယ္စတင္၍အစွာားထိုိားၾကည့္္ပါ။ထိို႔ေနွာက္မေကွာင္ားသည့္္အ
ဆက္မ ွာားမျဖစ္ေပၚလွာပါကေနွာက္ပိိုင္ားအသိုတ္မ ွာားတြင္ပိို၍ထည့္္ပါ။ေကွာင္ားသည့္္အခ ဥ္ 
ေဖါက္ျခင္ားတြင ္ ႏ စ္ပတ္အခ ဥ္ ေဖါက္ၿပီားသည့္္ေနွာက္ခ ိ ၍ ခ ဥ္သည့္္ေကွာင္ားမြန္ေမႊား ႀကိ င ္
ေသွာအနံ႔ကိိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ "ၾကက္ဥပိုတ္"အနံ႔ (ဆွာလ္ဖိိုက္မ )ရပါက သိို႔မဟိုတ္အနက္ 
ေရွာင္မႈိေပၚလွာပါက သင္၏ၾကက္မ ွာားကိို မေကၽြားပါႏ င့္္။ ၎အစွာားမေအွာင္ျမင္သည့္္ စမ္ား 
သပ္မႈအသိုတ္ကိိုေျမေဆြားပိုံထဲသိို႔ထည့္္၍ေျမၾသဇွာအျဖစ္အသိုံားျပ ပါ။  
 
အီအမ္-၁၏ အျခွာားေသွာ ေရြားခ ယ္စရွာမ ွာ ေဒသမရူင္ားရ ိ ေအွ္ာဂဲနစ္စငမ္ ွာား (Indigenous 
microorganisms(IMOs)မ ွာားကိိုအသိုံားျပ ရန္ျဖစ္သည္။ကိိုားရီားယွာားႏိိုင္ငံသဘွာ၀လယ္ယွာစ
နစ ္(Natural Farming (KNF) system)တြင္ပစၥည္ားမ ွာားသည္သၾကွာား၊ ဆွာားႏ င့္္အိိုင္အမ္အိို 
ေပ ွ္ာ၀င္ရည္မ ွာားကိိုေရွာေႏ ွာထွာားသည္။ 
 



   

ငါားျဖင့္္ျပ လိုပ္ထွာားေသွာအစွာသည္ေကွာင္ားေသွာပရိိုတင္ားရင္ားျမစ္ျဖစ္သည္။ပင္လယ္ငါားႏ င့္္
တီလွာားပီားယွာားတိို႔ျဖင့္္ ျပ လိုပ္ထွာားသည့္္ အစွာမ ွာားကိိုအေျခအေနအမ ိ ားမ ိ ားတြင္ ေကွာင္ားမြန္ 
သည့္္ရလဒ္ျဖင့္္ အသိုံားျပ လ က္ရ ိပါသည္။ ငါားႏ င့္္ျပ လိုပ္ထွာားသည့္္ အစွာကိိုၾကက္စွာအျဖစ ္
ေကၽြားရွာတြင္ထိုံားစံအွာားျဖင့္္ သဘွာ၀ထိန္ားခ  ပ္အစွာ ၅-၁၀%ဟိုသတ္မ တ္သည္။ ကၽြန္ပ္တိို႔ 
သည္ကၽြန္ပ္တိို႔၏ၾကက္မ ွာားအတြက္ထိိုထက္မကအသိုံားျပ သည္။ကၽြန္ပ္တိို႔၏သဘွာ၀ၾကက္
အိုပ္မ ွာားစီမံမႈတြငစ္ွာားက က္၊ အစိမ္ားေရွာင္အစွာမ ွာား၊ ေၾကေနေသွာအစွာမ ွာား၊ အစွာမ ွာားႏ င့္္ 
လြတ္လပ္စြွာ ေရြားႏိိုင္သည့္္သတၱ ပစၥည္ားမ ွာားပါ၀င္သည္၊ ေရြားခ ယ္မႈမ ွာားစြွာျပ  လိုပ္ႏိိုင္သျဖင့္္ 
ၾကက္မ ွာားသည္မိမိတိို႔ဘွာသွာအစွာမ ွာားကိိုေရြားႏိိုင္သည္သွာမကစွာားသိုံားျခင္ားကိိုခ င့္္ခ ိန္ႏိိုင္
သည္။ ငါားျဖင့္္ျပ လိုပ္ေသွာ အစွာမ ွာားသည္အရည္အေသြား အေပၚတြင္မူတည္၍ ကြ ဲ ျပွာား 
ႏိိုင္ၿပီား ၾကက္စွာမ ွာားတြင္ပါသည့္္အခါညစ္ညမ္ားေစသည့္္ဆွာမိိုနယ္လွာရင္ားျမစ္အျဖစ္ ပါ၀င ္
ႏိိုင္သည္ကိိုသတိျပ ပါ။ ငါားျဖင့္္ျပ  သည့္္အစွာကိိုၾကက္စွာ အျဖစေ္ကၽြားျခင္ား လြန္ကဲပါက ငါား 
အနံ႔အရ သွာရ ိသည့္္ အသွာားႏ င့္္ဥမ ွာားကိို ျဖစ္ေစသည္(ေပါင္စစ ္ႏ င့္္အျခွာားသူမ ွာား၊ ၂၀၀၂)။  
 
ပပဲိုပပ္ႏဲ င့္္ဂ အီမအ္ိိုို (ေကွာကပ္သဲာီးႏ ံမ ွာားကိိုမ  ိားရိိုားဗဇီအလိိုကျ္ပ ျပငမ္ြမာ္းမခံဲ့္သည့္္ဇီ၀ 
ရိုပအ္ဖြဲ႔ အစညာ္းမ ွာား) ေကွာကပ္သဲာီးႏ ံမ ွာားႏ င့္္္မ တတ္မာ္းတငထ္ွာားသည့္္ျပႆနွာမ ွာား  
ပဲပိုပ္ပဲသည္က န္ားမွာေရားကိိုထိခိိုက္ေစႏိိုင္ျခင္ားေၾကွာင့္္အွာလိိုဟွာေဟွာက္စ္သည္ပဲပိုပ္ပဲ-
ကင္ားသည့္္ စစ္ဆင္ေရားကိို ျပ လိုပ္သည္။ အခ ဥ္မေဖါက္ရေသားသည္ပဲ ပိုပ္တြင္ရ  ိ သည့္္ 
စိိုင္ထိိုအီထရိိုဂင္မ ွာားႏ င့္္ အင္ဇိိုင္ားတိို႔သည္ ေမြားျမဴေရား တိရစၦွာန္ႏ င့္္ လူသွာားတိို႔ အတြက္ျပ 
ႆနွာ ျဖစ္ေစသည္။ ပဲပိုပ္ႏ င့္္ပတ္သက္၍ စိိုားရိမ္ရျခင္ားႏ င့္္ပတ္သက္သည့္္ မ တ္တမ္ားတြင္ 
ေအွာက္ပါ အခ က္မ ွာားပါ၀င္သည္။  
 
ပပဲိုပ္တြင္ရ ိသည့္္ျမင့္္မွာားသည့္္ဖိိုင္တစ္အက္စစ္အဆင့္္သည္ခႏၶွာကိိုယ္၏ကယ္လစီယံ၊မဂၢနီစီ
ယံ၊ ေကွာ့္ပါား၊ သံႏ င့္္သြပ္အွာား လက္ခံႏိိုင္မႈ နည္ားသြွာားေစသည္[အယ္ဒီတွာမ တ္ခ က္-
ပိိုင္တစ္အက္စစ္တြင္ရ ိသည့္္ျပႆနွာမ ွာားႏ င့္္ပတ္သက္၍အီားဒီအန္၁၀၃"စွာားေနက အစွာ 
တြင္ေဖါ့္စ္ဖိိုရပ္စ္ ျမင့္္မွာားမႈေၾကွာင့္္ေဖါ့္စဖ္ိိုရပ္စ(္ႏ င့္္အျခွာား)ဓါတ္မ ွာားခ ိ ႔တဲ့္ျခင္ား"တြင္ၾကည့္္ပါ]။  
 
ေရစိမ္ျခင္ား၊ အေည ွာက္ေဖါက္ျခင္ား၊ ေျဖားေျဖားႏ င့္္ၾကွာရ ည္စြွာခ က္ျခင္ား စသည့္္ရိိုားရွာျပင္ဆင္ 
သည့္္နည္ားမ ွာားသည္ပဲပိုပ္တြင္ရ သိည္ ့္ပိိုက္တစ္အက္စစ္ကိို မေခ ဖ က္ပါ။  
 



   

ပိိုက္တစ္အက္စစ္ ျမင့္္သည့္္စွာားေနက  အစွာမ ွာားသည္ကေလားမ ွာား၏ ႀကီားထြွာားမႈကိိုျပႆနွာ 
ျဖစ္ေစသည္။ 
 
ပဲပိုပ္တြင္ရ ိေနသည့္္ထရိိုက္ဖစငသ္ည္ပရိိုတင္ားအစွာေျခဖ က္မႈကိိုအေႏ ွာက္အယ က္ျဖစ္ေစ
၍ပန္ကရိယ (အစွာေျခမႈကိိုအက ိ ားျပ ေစ သည့္္အေရတမ  ိား)ကိိုကစဥ့္္ကလ ွာားျဖစ္ေစသည္။ 
တိရစၱွာန္မ ွာားတြင္စမ္ားသပ္ရွာ ထရိိုက္စင္ပါ၀င္သည့္္ပဲပိုပ္ကိိုစွာားသိုံားျခင္ားသည္ႀကီားထြွာားႏႈန္ား 
ကိို တန္႔့္ေစသည္။  
 
ပဲပိုပ္စိိုင္ထိိုအီထရိိုဂင္မ ွာား(ဥပမွာ အပင ္အီစႀထိ ဂ င္မ ွာား)သည္ အင္ဒိိုစင္ားလိုပ္ငန္ားမ ွာားကိိုအ 
ေႏ ွာင့္္အယ က္ျဖစ္ေစ၍ မ ိ ားမပြွာားမႈကိို ျဖစ္ေစႏိိုင္ကွာ အမ ိ ားသမီားႀကီားမ ွာားတြင္ရင္သွာားကင ္
ဆွာျဖစ္ေစသည္။ 
 
ပဲပိုပ္စိိုင္ထိိုအီထရိိုဂင္မ ွာား သည္သန္စြမ္ားသည့္္ သိိုင္ားရြိ က္အႀကိတ္ (လည္မ ိ  ေရ ့္ပိိုင္ားတြင္ရ ိ 
သည္) ဟိိုက္ပိိုသိိုင္ားရြိ က္ကိိုျဖစ္ေစ၍ သိိုင္ားရြိ က္ကင္ဆွာကိိုျဖစ္ေစသည္။ ေမြားစကေလား 
မ ွာားတြင္ပဲပိုပ္ ေဖၚျမဴလွာမ ွာားကိို စွာားသိုံားျခင္ားသည္ အလိိုအေလ ွာက္ခံႏိိုင္ရည္ရ ိ သည့္္သိိုင္ား 
ရြိ က္ေရွာဂါ ျဖစျ္ခင္ားႏ င့္္ဆက္စပ္ေနသည္။  
 
ပဲပိုပ္တြင္ရ ိသည့္္ ဘီတွာမင္ ၁၂အန္နွာေလွာ့္မ ွာားသည္စြၿဲငိစိုပ္ယျူခင္ားမရ ိ၊အမ နမ္ ွာခႏၶွာကိိုယ္ 
၏ဘီ ၁၂ လိုိအပ္မႈကိိုတိိုားေစသည္ (နီအင္ဟီစွာ၊ ၂၀၀၃) 
  
[အယ္ဒီတွာ မ တ္ခ က ္- ထပ္ေဆွာင္ားအ ခ က္အလက္မ ွာားအတြက္ "ပဲပိုပ္ပဲအညႊန္ားကိိုားကွာား 
ခ က္မ ွာား" ကိိုေဖၚျပသည့္္အပိိုင္ားတြင္ၾကည့္္ရႈပါ။]  
ဂ ီအမ္အိိုမ ွာား (မ ိ ားရိိုားဗီဇအလိိုက္ ျပ ျပင္မြမ္ားမံခဲ့္သည့္္ဇီ၀ရိုပအ္ဖြဲ႔အစည္ားမ ွာား (GMOs 
(genetically modified organisms) သည္လည္ား တိရစၦွာန္အစွာမ ွာားတြင္ျပႆနွာျဖစ္ 
ေစႏိိုင္သည္။မၾကွာမီကျပ လိုပ္ခဲ့္သည့္္ေလ့္လွာမႈတြင္၀က္ထီားမ ွာားတြင္ျဖစ္ေပၚသည့္္ကင္ဆွာ
ေရွာဂါကိို ၎တိို႔စွာားသည့္္ ဂ ီအမ္အိိုပဲပိုပ္ႏ င့္္ေျပွာင္ားမ ွာားတိို႔ႏ င့္္ ဆက္စပ္ခဲ့္သည္ (ကွာမင္ႏ င့္္ 
အျခွာားသူမ ွာား၊၂၀၁၃)။ပဲပိုပ္ပဲအစွာားစနစ္တက ျပ လိုပ္ထွာားသည့္္ဘိိုစွာားပဲျဖင့္္အစွာားထိိုားေကၽြား
သည့္္ အက ိ ားဆက္မ ွာ အျဖဴေရွာင္လက္ဟြန္ားၾကက္မ ွာားတိို႔၏ ဥ အရည္အေသြားကိိုေလ ွာ့္ 
ေစျခင္ားျဖစ္သည္(ဟူစိန္ ႏ င့္္အျခွာားသူမ ွာား၊ ၂၀၁၅)။ ပဲပိုပ္ပရိိုတင္ားမ ွာားသည္ေစ ားေတွာ္သည္ 



   

သိို႔ေသွာ္ ၾကက္မ ွာားႀကီားထြွာားရန္အတြက္အေကွာင္ားဆိုံားေသွာ အမိိုင္ႏိိုအက္စစ္မ ွာားပါ၀င္မႈမ ွာ 
ငါားျဖင့္္ျပ လိုပ္ထွာားသည့္္အစွာေလွာက္ျမင့္္မည္မဟိုတ္ပါ။ငါားျဖင့္္ျပ လိုပ္ထွာားေသွာအစွာသည္
အေကွာင္ားဆိုံားျဖစ္ႏိိုင္သည္။အဘယ္ေၾကွာင့္္ဆိိုေသွာ္ငါားျဖင့္္ျပ လိုပ္ေသွာအစွာကိိုအကဲျဖတ္
သည့္္အခါပူေႏြားသည့္္ေဒသမ ွာားတြင ္ဥ ဥေသွာၾကက္မ ွာားႏ င့္္ ဥ အရည္အေသြားမ ွာား အတြက္ 
ေကၽြားေသွာစီားပြွာားျဖစ္အစွာမ ွာားသည္အသိုံားျပ ႏိိုင္၍အေရားႀကီားသည့္္ငါားစွာ၏အမိိုင္ႏိိုအက္စစ္
ႏ င့္္ဆက္ႏြယ္ေနသည္ကိိုေတြ႔ရသည္(အိိုမိခ ဲႏ င့္္အျခွာားသူမ ွာား၊ ၂၀၁၃)  
 
အလိိုဟွာ အခ ဥေ္ဖါကထ္ွာားသည့္္ အာီးအမ ္အစွာ  
ကြန္ပ္တိို႔၏ဘက္စံို"အွာလိိုဟွာ အခ ဥ္ေဖါက္ထွာားသည့္္ အီားအမ္ အစွာ" တြင္ပရိိုတင္ားအရိိုင္ား 
၁၀.၀၀% ပါ၀င္၍ ဖိလိပိိုင္နိိုငင္ံရ  ိ ပလ၀မ္တြင ္ ၀.၃၆/ကီလိိုဂရမ ္ ယူအက္စ္ေဒၚလွာကိုန ္
က သည္ (ဇယွာား၄. ၁)။ ၎ကိိုအသွာားစွာားၾကက္ႏ င့္္ ဥ ဥေသွာၾကက္မမ ွာားအွာား ေကၽြားရွာ 
တြင္ေကွာင္ားစြွာေအွာင္ျမင္ခဲ့္ပါသည္။သန္႔စင္ၿပီား(<၀.၅မမ)စိုိက္ပ  ိားေရားဆိိုင္ရွာထိုံားေက ွာက္ပါ
၀င္မႈသည ္အရိိုားထြွာားႀကိ င္ားမႈအတြက္အေရားႀကီားပါသည္။ ဥ ဥေသွာ ၾကက္မမ ွာားသည္ထပ္ 
ေဆွာင္ားကယ္လဆီယမ္ရႏိိုင္ရန္လည္ားလိိုအပ္ပါသည္။ဤအေၾကွာင္ားအရွာကိိုေအွာက္တြင္
ေဖွ္ာျပထွာားသည့္္အပိိုဒ္တြင္ေဆြားေႏြားပါမည္။ 
 
ဇယွာား ၄-၁၊ စွာမ က္ႏ ွာ ၁၀၄ တြင္ရ ိသည့္္ ေဖွ္ာစပ္နည္ားသည္အ ခ ိန္ကိုန္သက္သွာၿပီား 
ျပန္လည္သိုံားစြႏဲိိုင္သည့္္ လယ္ယွာမ  ထြက္သည့္္ၾကက္စွာမ ွာား ဖန္တီားရန္အတြက္ ေကွာင္ား 
ေသွာ အစပ ိ ားျခင္ားျဖစ္သည္။ သင္သည္သင္၏ ၾကက္မ ွာားႀကီားလွာစဥ္လိိုအပ္သည့္္ ပရိိုတင္ား 
အတြက္ပိို၍ ခက္ခဲသည့္္လိုပ္ ငန္ားစဥ္ကိို ကိိုင္တြယ္ႏိိုင္ပါက သင္သည္သင္၏ ပရိိုတင္ား အ 
ခ ိ ားကိိုအလိုိက္သင့္္ျပ လိုပ္ျခင္ားျဖင့္္ ငါားျဖင့္္ျပ လိုပ္ေသွာအစွာပမွာဏအွာားခ င့္္ခ ိန္ႏိိုင္သည္။ 
ရကသ္ွာားၾကကမ္ ွာားအတြက ္က နာ္းမွာေရားထပေ္ဆွာငာ္းအစွာမ ွာား  
သင္သည္ၾကက္မ ွာား၏အစွာပမွာဏကိို ဟိိုမိုန္ားမ ွာားမပါဘဲတိိုားျမ င့္္ႏိိုင္သည္။ ၎ကိိုလယ္ယွာ 
ထြက္ကိုနို္မ ဖန္တီားႏိိုင္သည့္္ သဘွာ၀က န္ားမွာေရား ထပ္ေဆွာင္ားပစၥည္ားမ ွာား အွာားအသိုံား 
ျပ ျခင္ား ျဖင့္္ျပ လိုပ္ႏိိုင္သည္ (ဇယွာား ၄-၂၊ စွာမ က္ႏ ွာ ၁၀၅)။ ဤထပ္ေဆွာင္ားပစၥည္ားမ ွာား 
သည္ သူတိို႔ အွာားပိိုမိို ႀကီားထြွာားေစ၍ ဖြံ႔ၿဖိ ားကွာေရွာဂါခိုခႏိံိုင္အွာားကိို တိိုားေစသည္။  
 
 
 



   

၀ါားရြကမ္ ွာားႏ င့္္ဆနလ္ံိုားည ိထပေ္ဆွာငာ္းအစွာ 
ေပါက္သည့္္ရက္သွာားၾကက္မ ွာားအတြက္ကၽြန္ပ္တိို႔သည္၀ါားရြက္မ ွာားကိိုစဥ္ား၍ဆန္လိုံားညိ အ 
မႈန္႔ႏ င့္္ ဆတူေရွာပါသည္။ ၾကက္မ ွာား ခ ိ ႔တဲ႔မည္ကိို မစိိုားရိမ္ပါႏ င့္္။ အဘယ္ေၾကွာင့္္ဆိိုေသွာ္ 
ပထမေန႔တြင္ၾကက္ကေလားမ ွာားသည္ ဥ တြင္ကပ္ေနသည့္္အစွာ၌ "ေမ  ွာေန"၍ အမ  င္မ ွာား 
သည့္္ အစွာတြင္သွာ ေနၾကသည္။ ဤကိုသမႈသည္သူတိို႔၏ ဂ ၊ီ အိိုင္ လမ္ားေၾကွာင္ားမ ွာားကိို 
ရ ည္ေစ၍ သူတိို႔အွာားအစွာေကၽြားသည့္္ပမွာဏပိိုေစသည္။ [မ တ္ခ က္ - ဆန္မႈန္႔ႏ င့္္စဥ္ားထွာား 
သည့္္ ၀ါားရြက္မ ွာားကိို ရက္-သွာားၾကက္မ ွာားအွာားေကၽြားျခင္ားသည္သွာမန္အေလ့္အက င့္္ျဖစ္၍ 
သိပၸံနည္ား က က ေလ့္လွာျခင္ားမရ ိခဲ့္ပါ]။ အစွာထိုတ္လိုပ္သူအမ ွာားစိုမ  "ၾကက္မ ွာားသည ္
ေပါက္ၿပီားေနွာက္ပထမ ၄၈ နွာရီအထိအစွာႏ င့္္ေရမလိိုပါ" (ဟမ္ရီ၂၀၁၃)ဟို၀န္ခံၾကသည္။ 
 
စဥာ္းထွာားသည့္္င ကေ္ပ ွာသာီးႏ င့္္ဖရသဲာီးထပေ္ဆွာငာ္းအစွာ  
စပါားဖြႏဲို ႏ င့္္ခြစဲိတ္ထွာားသည့္္ေျပွာင္ားကဲ့္သိို႔ပင္ သင္၏ၾကက္မ ွာားကိိုစဥ္ားထွာားသည့္္ င က္ေပ ွာ 
ႏ င့္္ဖရဲသီားဆတူကိို ထပ္ေဆွာင္ားအစွာအျဖစ္ေကၽြားပါ။ ၎တိို႔အွာားလြတ္လပ္စြွာေရြားေစပါ။ 
သူႏ စ္သက္သည့္္အတိိုင္ားရရ ိႏိိုင္ေအွာင္ထွာား၍သင္၏အျခွာားေသွာအစွာမ ွာားႏ င့္္ခြျဲခွာားထွာားပါ။ 
 
ေဆားဘက၀္ငသ္ည့္္အရည ္ထပေ္ဆွာငာ္းအစွာ  
ရ ွာားေစွာင္ားလက္ပတ္ အေစားႏ င့္္ဂ င္ား ၁၀၀ ဂရမ္တိို႔ကိိုေသားငယ္စြွာစိတ္ပါ၊ သကွာရည္ ၁၀၀ 
ဂရမ္ႏ င့္္ အီားအမ္ ၁- ၁၀၀ မီလီဂရမ္ကိိုေရွာပါ။ ၂လီတွာေရတြင္၂ပတ္ခန္႔အခ ဥ္ေဖါက္ပါ။ ဤ 
အခ ဥ္ေဖါက္ထွာားသည့္္ေပ ွ္ာ၀င္ရည္ကိိုစစ္၍၁ား၁ ျဖင့္္ေရတြင္ေရွာပါ။၎ကိိုသင္၏ၾကက္ 
အွာား ေကၽြားသည့္္အခါ သဘွာ၀ရ ွာလကွာရည္ကိို ၁-၃%ပမွာဏျဖင့္္ထပ္ထည့္္ပါ။  
 
အာီးအမေ္အအကစ္အ္ရည ္
"ထိေရွာက္မႈရ ိသည့္္ျပန္လည္အသက္သြင္ားထွာားသည့္္မိိုက္ခရိိုေအွာ္ဂဲနစ္စင္မ ွာားေပ ွ္ာ၀င္ရည္
အီားအမ္ေအအက္စ္အရည (EMAS ) သည္လည္ား အေထွာကအ္ကူျဖစ္ပါသည္။ အီားအမ္ 
ေအအက္စ္အရည္ျပ လိုပ္ရန္ကၽြန္ပ္တိို႔ သည္ အီားအမ္ကိိုေရ ၂၀၀အပိိုင္ား ျဖင့္္ေရွာသည္။ ထိို 
သိို႔ျပ ျခင္ားမ ွာ ၁ား၂၀၀အခ ိ ား ဖန္တီားရန္ ျဖစ္သည္။ အီားအမ္အက္စ္အရည္ကိိုလိိုအပ္ခ က္ 
အရေကၽြားသည္။  
 
 



   
ဇယွာား ၄-၁။ အွာလိိုဟွာ အခ ဥေ္ဖါကထ္ွာားသည့္္ ၾကကမ္ ွာားအတြက ္အီားအမအ္စွာ  
 

ငါားမႈန္႔ႏ င့္္ျမင့္္သည့္္သဘွာစပရိိုတငာ္းျဖင့္္ေကၽြားသည့္္ၾကကစ္ွာ 
 

အွာလိိုဟွာအခ ဥေ္ဖါက္ 
အီားအမ ္အစွာ 

အေခ ွာမ 
ဟိုတ္ေသွာ 
ပရိို တင္ား 
 

အေလားခ ိန ္
( ေကဂ )ီ 

% ကိုနက္ စ 
ရိတ ္
ယူအက္စ္ဒ/ီ 
ေကဂ )ီ 

စိုစိုေပါင္ားကိုနက္ စ 
ရိတ/္ယူအကစ္္ဒ ီ
(USD) 

ဆနဖ္ြႏဲို (ဒ ီ-၁) ၁၄% ၃.၀၀ ၄၂.၉ ၀.၃၀ ၀.၉၀ 
ေကွ္ာပရွာ အစွာ ၂၂% ၂.၀၀ ၂၈.၆ ၀.၂၃ ၀.၄၆ 
ငါားျဖင့္္လိုပသ္ည့္္အစွာ ၄၄% ၁.၀၀ ၁၄.၃ ၀.၇၃ ၀.၇၃ 
မေၾကတေၾက ေျပွာငာ္း ၇% ၀.၅၀ ၇.၀ ၀.၇၃ ၀.၃၆ 
စိိုက္ပ  ိားေရားဆိိုငရ္ွာထိုာံးေက ွာက္ 
အေခ ွာ(၀.၅မမ) 

၀% ၀.၂၀ ၂.၉ ၀.၁၈ ၀.၀၄ 

တြငာ္းထြက္ေက ွာက္မႈန္႔မ ွာား ၀% ၀.၀၅ ၀.၇ ၀.၀၅ ၀.၀၀ 
ပငလ္ယ္ဆွာား ၀% ၀.၀၅ ၀.၇ ၀.၂၃ ၀.၀၁ 
မာီးေသြား အေခ ွာ ၀% ၀.၀၅ ၂.၉ ၀.၀၂ ၀.၀၀ 
အီားအမ/္တငလဲ္ရည္၁၀၀ မလီီ 
(ml) 

၀% ၀.၂၀  ၀.၁၈ ၀.၀၄ 

စိုစိုေပါငာ္း 
 

 ၇.၀၀   ၂.၅၄  

စိုစိုေပါငာ္းကိုနက္ စ ရတ္ိ 
ယူအက္စဒ္ ီ(USD) /၁ကီလိို 
 

    ၀.၃၆ 

 
ဇယွာား ၄-၂။ ၾကကမ္ ွာားအတြက ္ထပေ္ဆွာငာ္း က နာ္းမွာေရားစမီခံ က ္
 
ရကမ္ ွာား အေၾကွာငာ္းအရွာမ ွာား 
၁ ၀ါားရြက္မ ွာားႏ င့္္ဆန္လိုံားညိ ထပ္ေဆွာင္ားအစွာ (ေအွာက္တြင္ၾကည့္္ပါ။ 
၂-၆ စဥ္ားထွာားသည့္္င က္ေပ ွာသီားႏ င့္္ဖရဲသီားထပ္ေဆွာင္ားအစွာ 
၈-၁၀ ေဆားဘက္၀င္သည့္္ထပ္ေဆွာင္ားအစွာ 
၁၁+ အီားအမ္ေအအက္စ္ေရ(ေရ ၂၀၀ပိုတံြင္ေပ ွာ္၀င္သည့္္အီားအမ္) 
၁၈-၂၀ ေဆားဘက္၀င္သည့္္ထပ္ေဆွာင္ားေရ သိို႔ျပန္၍- 

 



   

ဥ ဥေသွာနညာ္းစနစမ္ ွာား  
အွာလိိုဟွာ ေဟွာက္စ္တြင္ ကၽြန္ပ္တိို႔သည္ျမက္၊ ကန္ကိုန္ား(ကန္ဇြန္ား ရြက္)သိို႔မဟိုတ္ အ 
ျခွာားေသွာအစိမ္ားမ ွာားကိို ထိုတ္လိုပ္ရန္အစဥ္အျမဲထိန္ားသိမ္ားမႈျပ သည္၊ အေၾကွာင္ားမ ွာ ဥ ဥ 
ေသွာၾကက္မမ ွာား၏ထိုတ္လိုပ္မႈႏႈန္ားကိိုအေထွာက္အကူျပ ေစရနျ္ဖစ္သည္။ကၽြန္ပ္တို႔ိသည္
ဆွာရွာဘူရီတြင္ "ခ စ္ကင္ားဆွာလတ္ (“chicken salad”)" ဟိုသင္ယူခဲ့္သည့္္ ထိိုင္ား-ပိုံစံ 
စနစ္ကိိုကၽြန္ပ္တိို႔၏အရြယ္ေရွာက္သည့္္ၾကက္မ ွာားတြင္အသိုံားျပ သည္။ ကၽြန္ပ္တိို႔ စဥ္ားထွာား 
သည့္္အစွာစိမ္ားမ ွာား(အွာဇိိုလွာအပါအ၀င္)ကိိုနံနက္စွာတြင္ထည့္္သည္ (ပိုံ၄-၉)။ ဥ ဥေသွာ 
ၾကက္မ ွာားသည္ႀကီားေသွာင က္မ ွာားျဖစ္၍အစွာရ ွာရွာတြင္ေမွာလြယ္သည္။ထိို႔ျပင္၎တိို႔သည္
ထပ္ေဆွာင္ား အစွာစိမ္ားမ ွာား လိိုအပ္သည့္္ ၾကက္မ ွာားျဖစ္သည္။ သင္၏ၾကက္မ ွာားအွာား "ခ စ ္
ကင္ဆွာလတ္"ေကၽြားျခင္ားျဖင့္္ ၎တိို႔သည္ အခ ဥေ္ဖါက္ထွာားသည့္္ အစွာအျပင္အဟွာရ ျဖစ ္
ေစသည့္္အစွာကိိုေပားျခင္ားျဖစ္သည္။ 
 
ကၽြန္ပ္တိို႔၏ၾကက္အိုပ္စီမံမႈတြငအ္စိမ္ားေရွာင္အစွာမ ွာား၊ ခြထဲွာားသည့္္အေၾကမ ွာား၊ အစွာရိကၡွာ 
မ ွာား (အခ ဥ္ေဖါက္ထွာားေသွာ သိို႔မဟိုတ္ ေရွာထွာသည့္္အစွာ)ႏ င့္္(ေအွာက္တြင္ေဖၚျပထွာား 
သည့္္အတိိုင္ား ၁၈ ပတ္မ စ၍) လြတ္လပ္စြွာေရြားခ ယ္စွာားႏိိုင္သည့္္ ကယ္လစီယမ္အၾကမ္ား 
ႀကိတ္ထွာားေသွာ ထိုံားေက ွာက္တိို႔ပါ၀င္သည ္(၁.၅ မမ - ၃.၅မမ)။ ဤအရွာသည္ ကၽြန္ပ္တိို႔ 
အတြက္ ကယ္လစီယမ္အပါ အ၀င္ကြျဲပွာားသည့္္ ေရြားခ ယ္စရွာမ ွာားကိိုခ မ တ္ထွာားသည္ဟူ 
ေသွာအဓိပၸါယ္ကိိုေဖၚျပသည္။ ဥ ဥေသွာ ၾကက္မမ ွာားသည္ သဘွာ၀အွာားျဖင့္္ နံနက္ 
ပိိုင္ားတြင္ ဥ ဥၾက၍ ၾကက္ဥခြံမ ွာားကိို အိပ္ေနစဥ္အခါတြင္အၿပီားပိုံေဖၚၾကသည္။ သူတိို႔သည္ 
သူတိို႔၏ ကယ္လဆီယမ္ကိိုအစွာေျခလမ္ားေၾကွာင္ားမ ဆြယဲူ၍အဓိကအွာားျဖင့္္ အ ျမစ္မ  
ယူသည္။သူတိို႔သည္စိိုက္ပ ိ ားေရားႏ င့္္ဆိိုင္သည့္္ ထိုံားေက ွာက္ၾကမ္ား သိို႔မဟိုတ္ ခိုံားေကွာင္ အခြ ံ
မ ွာား ကဲ့္သိို႔ ေသွာအျခွာားေသွာ ကယ္လစီယမ္ ကွာဘြန္နိတ္လိိုအပ္သည္(၁.၅မမ - ၃.၅ 
မမ)။စတင္သည့္္ အခ ိ ားျဖစ္သည့္္ ၇၀%အၾကမ္ားႏ င့္္ ၃၀% ေၾကညက္စြွာႀကိတ္ထွာား သည့္္ 
ေမြားျမဴေရားတိရစၦွာန္ အတြက္ ထံိုားေက ွာက္ကိို စီားပြွာားျဖစ္ထိုတ္သည့္္အစွာမ ွာားတြင္ အႀကံျပ  
ေထွာက္ခံခဲ့္ပါသည္။ လိိုင္တွာမင ္၏အဆိိုအရ "ေယဘိုယ စည္ားကမ္ားတြင္စွာားေန က အစွာ၌ 
အနည္ားဆိုံား ၅၀ား၅၀ အခ ိ ားေက ွာက္ၾကမ္ားႏ င့္္အေခ ွာမႈန္႔ပါ၀င္ရသည္။ ဥဥ ေသွာၾကက္မ ွာား 
သည္ေမ ွာင္ေသွာ အခ ိန္အတြငာ္း အနည္ားငယ္သွာ စွာားေသွာေၾကွာင့္္ ဥ ခြံ ေကွာင္ားစြွာဖြံ႔ၿဖိ ား 
ရန္အတြက္ဥမ ွာားကိို ပိုံေဖၚသည့္္ ေမ ွာငေ္သွာအခ ိနမ္ ွာားအတြင္ား အျမစ္အ တြင္ား၌ကယ္လစီ 
ယံလိုံေလွာက္စြွာရ ိရန္လိိုအပ္သည္(လိိုင္တွာမင္၊ ၂၀၁၃)။ အွာလိိုဟွာ ေဟွာက္စ္တြင္ ေကၽြား 



   

ေသွာအစွာမ ွာား မ ေရြားခ ယ္၍ ေကၽြားေနက အစွာမ ွာားအထဲမ ၾကက္မ ွာား သည္မိမိတိို႔၏အစွာကိို 
မိမိဘွာသွာေရြားခ ယ္၍မ  တစြွာစွာားၾကသည္။ရႏိိုင္သည့္္ထပ္ေဆွာင္ားထိုံားေက ွာက္ၾကမ္ားမ ွာား 
ျဖင့္္ ကၽြန္ပ္တိို႔၏ ၾကက္ထိုတ္လိုပ္မႈသည္ ႏ စ္ဆနီားပါားျဖစ္၍ ဥခြံ၏အ ရည္အေသြားႏ င့္္ 
ခိိုင္မွာမႈလည္ားတိိုားလွာသည္။ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ပို၄ံ.၉။ (၀မဲ ယွာ) အွာလိိုဟွာ ေဟွာက္စ ္ၾကက္မ ွာားအွာား "ခ စက္င ္ဆွာလတ္" ျပငဆ္င္ 
ေကၽြားေမြားေနစဥ ္

 
 

ပို ံ၄-၁၀။  
အွာလိိုဟွာေဟွာက္စ ္
တြင ္ၾကက္မ ွာားႏ င့္္ 
မွာစက္ိိုဗဘီဲမ ွာား 
အတတူကြစွာားေန  
စဥ္။ 
 



   

ဘမဲ ွာားႏ င့္္တရိစၦွာနအ္ေရွာအေႏ ွာ  
အွာလိိုဟွာေဟွာက္စ္တြင္ကၽြန္ပတ္ိို႔သည္မွာစ္ကိိုဗီဘဲမ ွာားကိိုစွာားက က္မ ွာားတြင္ၾကက္မ ွာားႏ င့္္
အတူေမြားျမဴသည္ (ပိုံ၄-၁၀)။ သူတိို႔သည္အစွာရ ွာရွာတြင္ ျခွာားနွာားေသွာ္လည္ား အတူတကြ     
ေကွာင္ားစြွာေနၾကသည္။ဘဲမ ွာားကိိုကၽြန္ပ္တိို႔၏အေျခခံအစွာအခ ိ ားျဖင့္္ေကၽြားေသွာ္လည္ားသူ
တိို႔ကိိုယ္ကိုိ သူတိို႔ေဆားေၾကွာ သန္႔စင္ႏိိုင္ရန္ ေရတစ္စည္ထွာားေပားသည္။ မွာစ္ကိိုဗီဘဲမ ွာား 
သည္ေရမ ွာားစြွာကူားသည့္္အမ ိ ားအစွာားမဟိုတ္ပါ။သိို႔ေသွာ္ျမကအ္ေပၚတြင္ေကွာင္ားစြွာေနထိိုင္ 
ႏိိုင္သည္။သူတိို႔သည္ေလထဲတြင္လဲပ ံ၀ဲၾကသည္။ေဒသၾကကဆ္င္မ ွာားသည္ကၽြန္ပ္တိို႔၏အ
သွာားစွာား ၾကက္မ ွာားႏ င့္္အတူ က က္စွာားၾကသည္။ သိို႔ေသွာ္ ပါလ၀မ ္မွာစ္ကိိုဗီဘဲမ ွာားသည္ 
ေယဘူယ အွာားျဖင့္္ေကွာင္ားစြွာမျဖစ္ေျမွာက္ပါ။ကၽြန္ပ္တိို႔သည္ပိို၍ေကွာင္ားေသွာမ ိ ားကိိုရရ ိ 
သည့္္အခါတြင္ထပ္မႀံကိ ားစွာားပါမည္။ 
 
ကၽြန္ပ္တိို႔၏ အသွာားစွာားဘဲ(ပီကင္ား)ႏ င့္္ ဥ ဥေသွာဘဲမ ွာား (မွာလဒ္)တိို႔သည္အရည္အသြားရ ိ 
ေသွာေရရ ိသည့္္ ေရကန္ငယတ္ြင္ ျဖစ္ထြန္ားသည္။ ေရမ ွာားကိိုျပန္လည္လည္ပတ္သည့္္ 
“duckponic”အစအဆိုံားမရ ိသည့္္ကြင္ားစနစ္တြင္အပင္မ ွာားအတြက္စီစဥ္ထွာားသည့္္ေနရွာတ
ေလ ွာက္ေရစိုပစ္က္ငယ္ျဖင့္္ေရကိိုေရႊ႔သည္။အပင္မ ွာားသည္ေရထဲမ အဟွာရမ ွာားကိိုအသိုံားျပ 
၍(ဘဲေခ ားမ ွာားမ )တႀကိမ္တည္ားမ ွာပင္၎ကိိုသန္႔ရ င္ားေစသည္။ထိိုအခ ိန္တြင္ဘဲမ ွာားသည္ေရ
ကူားျခင္ား၊ေလသလပ္ေပားျခင္ားႏ င့္္ အပင္မ ွာားအွာားေရထဲတြင္စြန္႔သည့္္သူတိို႔၏ အညစ္အေၾကား 
မ ွာားကိို ေျမၾသဇွာရေစသည္။ ဤစနစ္ျဖင့္္စိိုက္ေသွာ အပင္မ ွာားတိို႔သည္ ၀က္စွာမ ွာားအျဖစ ္
အ သိုံားျပ သည္။ လူသွာားမ ွာားစွာားသံိုားရန္အတြက္မသင့္္ေလ ွာ္ပါ။ ကၽြန္ပ္တိို႔သည္ ကန္ကိုန္ား 
(ကန္ဇြန္ားရြက္)၊ အွာဇိိုလွာႏ င့္္ဘဲစွာားေမ ွ္ာမ ွာားကိိုကၽြန္ပ္တိို႔၏ ဘဲေခ ားေျမၾသဇွာစနစ္တြင္ထည့္္ 
သြင္ားထွာားပါသည္။ 
 
နဂိိုာံး  
အေရ ႔ေတွာင္အွာရ တြင္မ ွာားစြွာေသွာၾကက္ေမြားျမဴျခင္ားအတြက္ေရြားခ ယ္စရွာမ ွာားႏ င့္္အရင္ား 
ျမစ္မ ွာားစြွာရ ိပါသည္။ေက ားဇူားတင္ရသည္မ ွာၾကက္ေမြားျမဴထိုတ္လိုပ္ျခင္ားတြင္ကိုန္က စရိတ္ 
မ ွာားအွာားလယ္ယွာထြက္ပစၥည္ားမ ွာားသိို႔မဟိုတ္ေဒသတြင္ရႏိိုင္ေသွာပစၥည္ားမ ွာားျဖင့္္ဖန္တီားႏိိုင္
သည့္္ အစွာရင္ားျမစ္မ ွာားစြွာရႏိိုင္ျခင္ားျဖစ္သည္။ နည္ားစနစ္တက ေကၽြားေသွာၾကက္မ ွာား၊ဘဲ 
မ ွာားႏ င့္္ ၾကက္ဆင္မ ွာားသည္ လူသွာားမ ွာားအစဥ္စွာားသိုံားသည့္္အစွာအတြက္အေရားႀကီားသည့္္ 
အဆီဓါတ္ေပ ွ္ာ၀င္ေစသည့္္ဗီတွာမင္မ ွာား၊ပရိိုတင္ား၊အဆီႏ င့္္သတၱ ပစၥည္ားမ ွာားရႏိိုင္သည့္္ရင္ား 



   

ျမစ္ျဖစ္သည္။ အွာလိိုဟွာေဟွာက္စ္တြင္ကၽြန္ပ္တိို႔သည္အလြန္ေကွာင္ား၍ ေအွာင္ျမင္သည့္္ 
သဘွာ၀ၾကက္ေမြားျမဴမႈစီမံကိန္ားရ ိ၍၎တိို႔တြင္အစွာစိမ္ားမ ွာား၊ေၾကေနေသွာအစွာ၊အခ ိ ားတ
က ျပ လိုပ္သည့္္အစွာႏ င့္္မ ွာားစြွာေသွာေနေရွာင္ျခည္ပါ၀င္သည္။ ကၽြန္ပ္တိို႔သည္စွာားက က္ 
ႏ င့္္ေနရွာင္ျခည္မ ွာားစြွာရႏိိုင္သည့္္အခြင့္္အလမ္ားမ ွာားကိိုလည္ားဖန္တီားေပားသည္။ ထိို႔အျပင ္
ဤနည္ားဗ ဴဟွာသည္အက ိ ားအျမတ္ႏ င့္္အဆင့္္ျမင့္္ထိုတ္လိုပ္မႈအတြက္ ေသခ ွာေစသည့္္ 
နည္ားပင္ျဖစ္သည္။ 

 
အွာလိိုဟွာေဟွာကစ္၏္ "ဘေဲျခားေျမၾသဇွာ" စနစ ္

 



   

 

 

 

 

အွာလိိုဟွာေဟွာကစ္ရ္ ဆိတိည္အီမသိုာံးေကွာင ္

 



   

အခနာ္း(၅) 

စွာားျမ ံ႔ျပနသ္ည့္္တရိစိၧွာနမ္ ွာားကိို အေသားစွာားလယယ္ွာလိုပင္နာ္းမ ွာားသိို႔ 
ေပါငာ္းစပဆ္ကစ္ပေ္ပားျခငာ္း ႏ င့္္ ယငာ္းတရိစိၧွာနမ္ ွာားအတြက ္

အစွာမ ွာားကိိုဖနတ္ာီးေပားျခငာ္း 

 

 

နဒိါနာ္း 
အစွာအိမ-္တစ္ခိုထက္ပိို၍ရ ိသည့္္အံ့္ၾသဖြယ္စွာားၿမ ံ့္ျပန္တိရစ ၧွာန္မ ွာားသည္အဟွာရျဖစ္ေစ 
သည့္္အစွာလိိုအပ္မႈကြျဲပွာားသည့္္အသြင္ျဖင့္္ပိုံစံအမ  ိားမ ိ ားျဖစ္တည္လ က္ရ ိသည္။စွာားၿမ ံ့္ျပန ္
တိရစ ၧွာန္မ ွာား သည္ညီညွာသည့္္ ခြွာကြ၊ဲ ေျခေလားေခ ွာင္ား၊ တ၀က္တပ က္ေၾကပ က္သည့္္ 
အစွာမ ွာား၊စွာားၿမ ံ့္ျပန္သည့္္ပထမအစွာအိမ္မ ျပန္ထြက္၍၀ါားေျခရနပ္ါားစပ္ထဲသိို႔ျပန္ေရွာက္လွာ
ေသွာအစွာကိို၀ါားသည္နိို႔တိိုက္သတ ၲ၀ါမ ွာား(အဲန္ထရီဒက္တီလွာအမ ိ ားအတြင္ား)ျဖစၾ္ကသည္။ 
ႏြွာားမ ွာား၊ ေရကၽြမဲ ွာား၊ ဆိတ္မ ွာားႏ င့္္ အေမႊားရ ည္ႏြွာားတမ ိိုား (တိဘက္ႏြွာား)မ ွာားတိို႔သည္အေရ  ႔ 
ေတွာင္အွာရ တြင္ေတြ႔ရသည့္္အခ ိ ႔ေသွာစွာားၿမ ႔ံျပန္တိရစၦွာန္မ ွာားျဖစ္ၾကသည္။ 
 
စွာားၿမ ႔ံျပန္တိရစၦွာန္မ ွာားတိို႔သည္အစွာေျခႏိိုင္၍အစွာမေျခမီထိိုအရွာမ ွာားကိိုအထူားျပ လိုပ္ထွာား
သည့္္အစွာအိမ္ထဲတြင္အက ိ ားျပ  မိိုက္ခရိိုေအွ္ာဂဲနစ္စင္မ ွာား၏ အကူျဖင့္္အခ ဥ္ေပါက္ေစျခင္ား 
ျဖင့္္အစွာအေျချပ အပင္မ ွာားမ အွာဟွာရဓါတ္မ ွာားကိိုထိုတ္ယူႏိိုငသ္ည္(ပိုံ ၅-၁)။ အခ ဥ္ေဖါက ္ 
ျခင္ားကိိုအစျပ ၿပီားသည့္္ေနွာက္ အခ ဥ္ေပါက္ၿပီားေနေသွာ စွာားၿမံ႔ျပန္သည့္္အစွာကိိုတဖန္ ျပန္၍ 
၀ါားသည္။ တ၀က္တပ က္ေၾကပ က္သည့္္ အစွာမ ွာား စွာားၿမ ံ႔ျပန္သည့္္ ပထမအစွာ အိမ္မ  
ထြက္၍ ၀ါားေျခရန္ပါားစပ္ထဲသိို႔ျပန္ေရွာက္လွာေသွာအစွာကိိုျပန၍္၀ါားသည့္္လိုပ္ငန္ား (အပင္ပ 
စ ၥည္ားမ ွာားကိိုထပ္၍ ဖ က္ရန္ႏ င္ ့္အစွာေခ မႈပိို၍ ေကွာင္ားလွာေစရန္)ကိိုစွာားၿမံ ႔ျပန္ျခင္ား ဟိုေခၚ 
သည္။ စွာားျမ ံ့္ျပန္ျခင္ားမ ေလလြင့္္ေသွာ ပစၥည္ားမ ွာားသည္ေနွာင္တြင္သူတိို႔ အတြက္ ထိုတ္လိုပ္ 
မည့္္ပိိုမိို ေကွာင္ားမြန္သည့္္တိရစ ၧွာန္အစွာမ ွာားအတြက္တန္ဖိိုားရ ိသည့္္ေျမၾသ ဇွာျဖစ ္ သည္။ 
ေျမဆီၾကြယ္၀မ ိုကိိုထိန္ားသိမ္ားႏိိုင္ရန္အတြက္ေမြားျမဴစိိုက္ပ  ိားသွာလယ္ယွာမ ွာားတြင္ေျမၾသဇွာ 



   

ထည့္္ေပားသင့္္သည္။ ျခံေမြားတိရစ ၧွာန္မ ွာားကိို စိုေပါင္ားေမြားျမဴျခငာ္း၏ အကိ  ားေက ားဇူားမ ွာား မ ွာ 
လယ္ယွာမ ွာားတြင္အပင္မ ွာား၏က န္ားမွာေရားပိိုေကွာင္ားေစျခင္ားႏ င့္္အဟွာရမ ွာားကိိုျပန္လည္အ
သိုံားျပ ျခင္ားမ  သီားႏ ံအထြက္ေကွာင္ားျခင္ားတိို႔ျဖစ္သည္။ 
 

 
အေသားစွာားလယ္ယွာမ ွာားတြင္စွာားၿမ ႔ံျပန္တိရစၦွာန္မ ွာားတိို႔ကိိုေကၽြားေမြားျခင္ားႏ င့္္ပတ္သက္၍ေရြား
ခ ယ္စရွာမ ွာားစြွာရ ိပါသည္။သင္၏အေျခအေနေပၚမူတည္၍ေကၽြားေမြားသည့္္နည္ားဗ ဴဟွာကိိုမ
ေရြားမီအက ိ ားရလဒ္၊အွာားသွာခ က္မ ွာားသည္အွာားနည္ားခ က္မ ွာားထက္ပိို၍မ ွာားရမည္ကိိုသတိျပ 
၍ဆိုံားျဖတ္ပါ။စိိုက္ပ ိ ားေမြားျမဴေရားၿခံတိိုင္ားသည္တမူထူားျခွာားၾကပါသည္၊ တခိုစီအတြက္လိိုအပ္ 
ခ က္မ ွာားႏ င့္္ဆီေလ ွာ္မႈအရ ိဆိုံားျဖစ္၍ အကိုန္အက သက္သွာသည့္္ နည္ားမ ွာားကိိုေရြားခ ယ္ဆိုံား 
ျဖတ္သင့္္ပါသည္။ 
 
စွာားျမ ႔ံျပနတ္ရိစၦွာနအ္ိုပမ္ ွာား၏အေကွာငာ္းဆိုာံးေသွာက နာ္းမွာေရား 
ေနေရွာငျ္ခည္ႏ င့္္ျမက္တိို႔သည္ကၽြႏဲြွာားမ ွာားႏ င့္္သိိုားမ ွာားအတြက္အေကွာင္ားဆိုံားေသွာအွာဟွာရ
ရင္ားျမစ္မ ွာားျဖစ္သည္။ သိို႔ေသွာ္အျခွာားေသွာအဟွာရမ ွာားအတြက္ ျပည့္္စိုံသည့္္စွာားေနက  အ 
စွာားအစွာမ ွာားကိို မေပားႏိိုင္ပါ။ မည္သိို႔ဆိိုေစကွာမူ စွာားၿမ ႔ံျပန္တိရစၦွာန္အွာားလိုံားတိို႔သည္အခ ိ ႔ 
ေသွာျမက္ခင္ားမ ွာားကိိုစနစ္တက စီမံအသိုံားျပ ျခင္ားမ အက ိ ားျဖစေ္စႏိိုင္သည္။ပဲေတွာင့္္ရ ည္ပင္
မ ွာားသိို႔မဟိုတ္အွာဇိိုလွာကဲ့္သိို႔ေသွာအပင္မ ွာားျဖစ္သည့္္အျခွာားအစွာားအစွာမ ွာားကိိုေပါင္ားစည္ား
အသိုံားျပ ျခင္ားမ လည္ား ရေကွာင္ားရႏိိုင္မည္။ ဤေဆွာင္ားပါားစို၌ဇယွာား ၅.၁ (ေကွာက္ရိိုားႏ င့္္ 
သဘွာ၀စွာားက က္) တြင္ေဖၚျပထွာားသည့္္ေခါင္ားစဥ္သိုံားခိုအနက္ ႏ စ္ခိုကိိုေဆြားေႏြားတင္ျပမည္ 

 

ပို ံ၅-၁။  
ဂိိုတူကိိုလွာႏ င့္္ 
ဆွာဗွာားနီားယွာား 
စွာားက က္မ ွာားတြင္ 
လံထွာားေသွာႏြွာား 
ရႊံ ႔ထဲတြင္လူား  
ေနပိုံ။ 

 



   

ျဖစ္သည္။ေဆွာင္ားအခါတိရစၦွာနမ္ ွာားကိိုေကၽြားရန္ အေျခွာက္မလ န္ားဘဲ သိိုေလ ွာင္ထွာားသည့္္ 
ျမက္ (သစ္ရြက္စိမ္ား) သိို႔မဟိုတ္အိမ္ေမြား တိရစၦွာန္မ ွာားကိို ေကၽြားရန္အေစ့္အႏ ံမ ွာားႏ င့္္ပတ္၍ 
လႊမ္ားၿခံ ေဖၚျပျခင္ားမရ ိပါ၊ ဇယွာား၅-၂တြင္သူတိို႔၏ အွာားသွာမႈမ ွာား၊ အနည္ားခ က္မ ွာားႏ င့္္ 
ေအွာက္တြင္ေဖၚျပထွာားသည့္္ရည္ညႊန္ားခ က္အျပင္ေဖၚျပခ က္မ ွာားမရ ိပါ။ 
 
ကၽြႏဲြွာားတရိစၦွာန ္  
အေရ ႔ေတွာင္အွာရ တြင္ ေဒသမလူႏြွာားမ ွာားႏ င့္္ႏိို႔စွာားႏြွာားမ ွာား သည္အၾကမ္ားခံ၍ ျမင့္္မွာားေသွာ 
ဟိမ၀ႏၱွာေတွာင္တန္ားမ ွာားမ စ၍စိိုစြတ္ေသွာအပူပိိုင္ားေဒသအထိပတ္၀န္ားက င္အေျခအေနအ
မ ိ ားမ ိ ားတြင္ရ င္သန္ႏိိုင္သည္။အခ ိ ႔ေသွာမ ိ ားမ ွာားသည္ဥေရွာပမ လွာေရွာက္အေျခခ ေနထိိုင္သူ
မ ွာား သိို႔မဟိုတ္ ေျပွာင္ားေရႊ႔ေနထိိုင္သူမ ွာားမ  မိတ္ဆက္ေပားခဲ့္ျခင္ားျဖစ္သည္။ အမ န္အွာားျဖင့္္ 
ဖိလစ္ပိိုင္ႏိိုင္ငံတြင ္ “မူလေဒသ” ႏြွာားမ ွာားသည္စပိန္လူမ  ိားမ ွာားမ  မိတ္ဆက္ေပားျခင္ားျဖစ ္
သည္။ သူတိို႔သည္ႏ စ္ေပါင္ား၄၀၀ေက ွ္ာ ကိိုလိိုနီျပ ခဲ့္သည့္္ ထိိုႏိိုင္ငံသိုိ႔အမ ိ ားကြမဲ ွာားစြွာကိိုယူ 
ေဆွာင္ လွာၾကသည္။ ႏိိုင္ငံမ ွာားစြွာတိို႔တြင္မ ိ ားအေဟွာင္ား (ရ ိႏ င့္္ၿပီားမ ိ ား) မ ွာားကိို အျခွာား မ ိ ား 
မ ွာားႏ င့္္စပ္သည့္္မ ိ ားစပ္မ ွာား ရွာစိုမ ွာားစြွာရ ိခဲ့္သည္။ ထိုိမ ိ ားစပ္မ ွာားသည္ ေဒသရွာသီဥတို ႏ င့္္ 
အေျခအေန မ ွာားကိို အလိိုက္သင့္္ ေနထိိုင္၍ ႀကံ႔ႀကံ႔ခံႏိိုင္ၾကသည္။ ကၽြန္ပ္တိို႔သည္ ေရြား 
ခ ယ္ႏိိုင္သည့္္ ႏြွာားစွာမ ွာားကိိုပထမဆိုံားၾကည့္္ပါမည္။ထိို႔ေနွာကႏ္ိို႔အတြက္ ေမြားသည့္္ႏြွာား အိုပ္ 
မ ွာားမ ႏိို႔ပိိုမိိုရႏိိုင္သည့္္နည္ားလမ္ားမ ွာားကိို အႀကံျပ ပါမည္။ 
 
ေရႏ င့္္ဓါတသ္တ ၱဆွာား  
တိရစၦွာန္အိုပ္မ ွာား၏ က န္ားမွာေရားကိိုထိန္ားသိမ္ားႏိိုင္ရန္အတြက္ ေရကိိုတေန႔လိုံားရရ ိႏိိုင္ရမည္။ 
ဆွာား(ဆိိုဒီယမ္ကလိိုရိိုဒ္၊NaCI)သည္လည္ားကၽြႏဲြွာားတိရစၦွာန္မ ွာားအတြက္မရ ိမျဖစ္သည့္္အရွာ 
ျဖစ္သည္။ ေယဘိုယ အွာားျဖင့္္ ကၽြႏဲြွာားတိရစၦွာန္မ ွာားသည္အွာဟွာရ လိိုအပ္မႈျပည့္္မ ီႏိိုင္ရန္အ 
တြက္တစ္ရက္လ  င္ ဆွာား ၁၁ဂရမ ္မ  ၁၅ဂရမ္စွာားသင့္္သည္။ဆိိုဒီယမ္ႏ င့္္ ကလိိုရိိုက္ မ ွာားကိို 
ဆိိုားက ိ ားမျဖစ္ဘဲ ျမင့္္မွာားသည့္္အတိိုင္ားအတွာတစ္ခိုအထိစွာားႏိိုင္သည္။ သိို႔ေသွာ္ NaCIသည္ 
တိရစၦွာန္အေလား ခ ိန္အရေန႔စဥ္စွာားသည့္္အစွာ၏ ၈ ရွာခိိုင္ႏႈန္ားထက္မပိို သင့္္ပါ (၀ဒ ္ ႏ င့္္ 
လွာဒီ ၂၀၀၅)။ ဓါတိုပစၥည္ား အခဲမ ွာားကိိုတင္သြင္ားရွာတြင္ အလြန္ေစ ားႀကီားေသွာေနရွာမ ွာား၌ 
ပင္လယ္ဆွာားမ ွာားကိို “အခမဲ့္ေရြားခ ယ္မႈ” အေနျဖင့္္ေပားႏိိုင္ပါသည္ (ဥပမွာ-ဆွာားကိိုခ န္ထွာား 
သျဖင့္္တိရစၦွာန္မ ွာားသည္ႀကိ က္သေလွာက္လြတ္လပ္စြွာစွာားႏိိုင္သည္)။ တိိုရီစမစ္၏အဆိိုအ 
ရ၊ ဆွာားတြင္ပါသည့္္ ဆိိုဒီယမ္သည္တိရစၦွာန္မ ွာား “အွာဟွာရဆိိုင္ရွာအသိပညွာ” ကိို ေဖၚျပ 



   

သည့္္တစ္ခိုတည္ားေသွာ ဓါတသ္တၱ ပစၥည္ားျဖစ္ပါသည္။ သူတိို႔ကိိုစိတ္ႀကိ က္လြတ္လပ္စြွာ 
ေက ြားပါက သူတိို႔ လိိုအပ္သေလွာက္သွာ စွာားပါမည္။ ပိိုသည္ထက္ စွာားမည္မဟိုတ္ပါ 
(၂၀၀၈) ဟိုလည္ားေျပွာပါသည္။ 

 

ဇယွာား ၅-၁ ။ ႏိိုင္ဂ ီားရီားယွာားႏိိုင္ငံအေနွာက္ေတွာင္ရ ိ စွာားက က္မ ွာား၏အဟွာရအရည္အေသြား (အိိုဂ ိ  
ႏ င့္္အျခွာားေသွာသူမ ွာား၊ ၂၀၁၃) 
 
 

ကိုသမႈ စပီ ီ ေအ
အ 
ကစ္ ္
အ ပ္
ခ  ္

အနဲဒ္ ီ
အက(္
ဖ) 

ေအဒ ီ 
အက္
(ဖ) 

ေအဒ ီ
အယ္
လ ္

ဂ ဗီ ီ
(ml/0.
2gD
M) 

Cg 
(ml/hr
) 

အမ္
အးီ 
(MJ/
kg 
DM 

အ ိုအ
မ ္ ဒ ီ
၁% 

အက္
စ ္
စအီ
ကဖ္ 
ေအ 
(umo
l) 

ေကာက္ရ ိုး ၉၂.၀ 
ဘီ 

၇၉.၀ 
ဘီ 

၅၈၉.၀ 
ဘီ 
 

၄၃၆.၃ 
ေအ 

၁၇၄.၇ 
ဘီ 

၃၄.၃၃ 
ေအ 

၀.၀၉ ၈.၆ 
ဘီ 

၄၅.၁ 
ဘီ 

၀.၅ 
ဘီ 

သစ္ရြက္ 
စ မ္း 

၁၀၈.
၀ 
ေအ 

၁၀၆.
၀ 
ေအ 
 

၅၇၄.၄ 
စီ 

၃၆၃.၈
ဘီ 

၁၂၈.၁စီ ၃၃.၆၇ 
ေအ 

၀.၀၇ ၁၀.၇ 
ေအ 

၅၅.၄ 
ေအ 

၀.၇ 
ေအ 

သဘာ၀ 
စားက က္ 

၅၉.၀
စီ 

၇၁.၀ 
စီ 

၇၀၅.၂ 
ေအ 

၄၄၀.၆ 
ေအ 

၁၈၄.၄ 
ေအ 

၁၃.၆၇ 
ဘီ 

၀.၀၈  ၅.၃ စီ ၃၂.၈ 
စီ 

၀.၂ စီ 
 
 

± 
အက္စ္အီး
အမ္ 
 

၇.၂၄ ၅.၃၂ ၂၀.၇၃ ၁၂.၅၁ ၈.၇၁ ၃.၄၄ ၀.၀၁ ၀.၈၂ ၃.၂၉ ၀.၀၇ 
 

 
 
 
 
 
 



   
 
ဇယွာား ၅-၂။ စွာားၿမ ံ႔ျပန္တိရစၦွာန္မ ွာားအတြက္အစွာေကၽြားသည္နည္ားစနစ္အမ ိ ားမ ိ ားတိို႔၏စီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ 
အွာားသွာမႈႏ င့္္အွာားနည္ားခ က္မ ွာား  
အစွာအမ ိ ားအ 
စွာား 

စီမံခန္႔ခြမဲႈ အက ိ ားအျမတ ္ အွာားနည္ားခ ကမ္ ွာား 

စွာားက က္ တိရစၦွာန္မ ွာားကိို ေရႊ ႔ျခင္ား လ  င္ျမန္စြွာႀကီားထြွာားသည့္္အပင္
၏အစိို႔အ စိမ္ားမ ွာားကိို စွာားခြင့္္ရ 
သည္ 

လြန္စြွာစွာားျခင္ား၊ 
ကပ္ပါားေကွာင္မ ွာား 

ျဖတ္၍သယ္ 
ေဆွာင္ေသွာအစွာ 

အစိမ္ားမ ွာားကိိုစို ေဆွာင္ား ၍ 
တိရ စၦွာန္မ ွာားကိို ေကၽြားသည္ 

ပဲေတွာင့္္ရ ည္ပင္မ ွာားသည္အစဥ္
အျမဲရ ိႏိိုင္သည္။ 
ကပ္ပါားေကွာင္ကင္ားသည္။ 

ျဖတ္၍သယ္ေဆွာင္ရန္အ 
ခ ိန္ၾကွာသည္၊ ေကွာင္ားသည့္္ 
တိရိစၦွာန္အစွာမ ိ ားစိတ္ရႏိိုင္ 
ရမည္ 

ေကွာက္ရိိုား အစိမ္ားမ ွာားကိိုစို ေဆွာင္ား၍တိရ 
စၦွာန္မ ွာားကိို ေကၽြားသည္ 

မိိုားေခါင္ျခင္ား/ႏ င္ားက ျခင္ားအတြက္
သိို ေလ ွာင္ႏိိုင္သည္ 

ပ က္စီားႏိိုင္သည္၊ 
ေလလြင့္္မႈျဖစ္ႏိိုင္ သည္ 

သစ္ရြက္စိမ္ား ၀ယ္သည့္္အေစ့္ဆံ မ ွာား(သိို႔) 
စိုေဆွာင္ား သည့္္အစိမ္ား 
မ ွာားႏ င့္္ကေဇွာ္ ေဖါက္ျခင္ား 

မိိုားေခါင္ျခင္ား/ႏ င္ားက ျခင္ားအတြက္
သိို ေလ ွာင္ႏိိုင္သည္။ 

ပ က္စီားႏိိုင္သည္၊ 
ေလလြင့္္မႈျဖစ္ႏိိုင္    
သည္။အက္စစ္ 
ေပါက္ႏိိုင္သည္။ 

အေစ့္ဆံ အစွာစိုေဆွာင္ား သည့္္ ေနရွာ မိိုားေခါင္ျခင္ား/ႏ င္ားက ျခင္ားအတြက္
သိို ေလ ွာင္ႏိိုင္သည္။ 

ပ က္စီားႏိိုင္သည္။ 
အဟွာရနည္ားသည္။ 
အက္စစ္ေပါက္ႏိိုင္ သည္။ 

 

 စားက က္ေရြးခ ယ္သ ူ

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ပိုတ ၅-၂။စားက က္ေရြးခ ယ္သမူ ားအတြက္စားက က္ေရြးနည္းလမ္းညြွန ္
https://www.tropicalgrasslands.asn.au/pastures/pasturepicker.htm တြင၀္င္ေရာက္ၾကည့္ရွိုန ိုငပ္ါ သည။္ 

https://www.tropicalgrasslands.asn.au/pastures/pasturepicker.htm


   

တည္ၿငိမ္မႈရ ိသည့္္ ဖိအွာားျဖင့္္ျပ လိုပ္ထွာားေသွာ ကၽြန္ပ္တိို႔၏ ေျမဆွာားဘေလွာက္တိုံားမ ွာားတိို႔ 
သည္ျမင့္္မွာားစြွာစမ္ားသပ္ႏိိုင္စြမ္ားရ ိေနပါေသားသည္။၎တြင္လယ္ယွာတြင္ရ ိသည့္္ေျမေစားအ
နီအမ ိ ားအစွာားခြ၊ဲ “ပတ္တီား” ကိိုင္ေသွာသဲၾကမ္ား ၂မ ၃ကီလိို၊ တင္လဲ၁၀၀မ ၅၀၀ ဂရမ္၊ အက္ 
ပဆြန္ ဆွာား ၁၀၀မ ၂၀၀ ဂရမႏ္ င့္္ေရဓါတ္ပါသည့္္ထိုံား ၁ကီလိိုဂရမ္သိို႔မဟိုတ္ ေပါ့္လင္ား ဘိ 
လပ္ေျမ ႏ င့္္ ပင္လယ္ဆွာား ၃ကီလိိုတိို႔၏ အရည္အေသြားအမ ိ ားမ ိ ားပါ ၀င္ပါ သည္။ ကၽြန္ပ ္
တိို႔သည္ ဤဘေလွာက္တိုံားမ ွာား၏ အေျခအေနကိို ေစွာင့္္ၾကည့္္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ သိို႔ေသွာ္ 
သိုေတသနျပ သည့္္အေျခခံမ ွာားရ ိခဲ့္သည္ (လီယူႏ င့္္ အျခွာားေသွာသူမ ွာား ၁၉၉၅)။ ယူရီား 
ယွာားဘေလွာက္တိုံားမ ွာားစြွာတိို႔ကိို အွာားေပားၾကေသွာ္လည္ား ကၽြနပ္္တိို႔၏ ဘေလွာက္တိုံား မ ွာား 
သည္ ယူရီားယွာားကင္ားသည္ကိို မ တ္သွာားပါ။ လိိုအပ္သည့္္ အမိိုင္ႏိိုအက္စစ္အွာားလိုံား ကိိုလိုံ 
ေလွာက္ေသွာပမွာဏစိုေဆွာင္ား ႏိိုင္ရန္စွာားျမ ႔ံျပန္တိရစၦွာန္မ ွာား၏ ပထမအစွာအိမ္ရ  ိမိိုက္ခရိို 
ေအွာ္ဂဲနစစ္င္မ ွာား မလိုပ္ႏိိုင္သည္ ကိိုသက္ေသျပခ က္တစ္ခို ရ ိပါသည္။ ထိို အမိိုင္ႏိိုအက္ 
စစ္အွာားလိုံားသည္ယူရီားယွာားပိုံမ န္အစွာမ ွာားေၾကွာင့္္ တိရစၦွာန္မ ွာား၏ သတ္မ တ္ ခ က္ထက္ 
ေလ ွာ့္နည္ားျခင္ား သိို႔မဟိုတ္ အလိုံေလွာက္ျဖစ္ျခင္ားကိို ျဖစ္ေစသည့္္အဓိက အေၾကွာင္ားရင္ား 
ျဖစ္ႏိိုင္သည္ (ခ ွာလူပါ ၁၉၆၈)။ 
 
စွာားက ကမ္ ွာား  
ရည္ရ ည္တည္တံ့္ေသွာစွာားက က္မ ွာားကိိုတည္ေဆွာက္ရန္အတြက္အခ ိ ႔ေသွာဆန္ားသစ္ 
သည့္္စီမံကိန္ားမ ွာားႏ င့္္စိတ္အွာားထက္သန္သည့္္ေစွာင့္္ၾကည့္္သိုံားသပ္မႈမ ွာားျဖင့္္ျပ လိုပႏိ္ိုင္ပါ 
သည္။“စွာားက က္ ေရြားခ ယ္သူ" သည္မည္သည့္္အပူပိိုင္ားေဒသ ျမက္မ ိ ားသည္ေအွာငျ္မင္မႈရ ိ 
ႏိိုင္သည္ကိိုဆိုံားျဖတ္ႏိိုင္သည့္္ အစပ ိ ားျခင္ားျဖစ္သည္။ ပူားေပါငာ္းေဆွာင္ရြက္မႈေကွာင္ားသည့္္ 
“စွာားက က္ေရြားခ ယ္သူ"ေနရွာသည္ အယ္လ္၊အွာရ္ဟမ္ဖရီစ္ႏ င့္္အိိုင္ေဂ ၊ ပါထရစဂ္ ္ (၁၉၉၅) 
ေရားသွာားသည့္္ အပူပိိုင္ားေဒသမ ွာားႏ င့္္ထိိုေဒသမ ွာားႏ င့္္ ကပ္လ  က္ရ ိသည့္္ ေဒသမ ွာား 
အတြက္ပိို၍ ေကွာင္ားမြန္သည့္္ စွာားက က္မ ွာားသိို႔လမ္ားညႊန္ ဟူေသွာ စွာအိုပ ္အ ေပၚ တြင္အ 
ေျခခံသည္။ ယင္ားသည္သင့္္အွာားသင္၏ အေျခအေနေပၚတြငမ္ူတည္သည့္္ အေကွာင္ားဆိုံား 
အႀကံျပ ခ က္ မ ွာားကိိုေပားမည ္ (ပိုံ ၅-၂)။ [အယ္ဒီတွာမ တ္ခ က္- အီားစီအိပ္ခ ္အိို မ တ္တမ္ား# 
၂၃ အခန္ား ၃ ရ ိ ေပါင္ားပင္မ ွာားျဖစ္လွာေသွာအခ ိ ႔ေသွာတိ ရစၧွာန္မ ိ ားစိတ္မ ွာားကိိုလည္ားၾကည့္္ 
ပါ။ေဒသတစ္ခိုသိို႔အသစ္ေသွာမ ိ စိတ္မ ွာားအွာားမိတ္ဆက္ ေပားသည့္္အခါသတိျပ ရန္ လိိုအပ္ 
ပါသည္။” အေျဖရ ွာ ျခင္ား" သည္ျပႆနွာတစ္ခိုမျဖစ ္လွာ ရန ္အတြက္သင္ကိိုယ္တိိုင္အ 
ရင္စမ္ားၾကည့္္ပါ။] 



   

ျဖတ၍္သယေ္ဆွာငေ္သွာျမကမ္ ွာားႏ င့္္ပပဲငမ္ ွာား  
အွာလိိုဟွာေဟွာက္စ္တြင္ကၽြန္ပတ္ိို႔၏ ဆိတ္မ ွာားႏ င့္္ႏြွာားမ ွာားကိို ေကၽြားရန္အတြက ္ဇ၀ီကြျဲပွာား 
သည့္္တိရစၦွာန္အစွာေကွာက္ပသဲီားႏ ံမ ွာားကိို"ျဖတ္၍သယ္ယူႏိိုင္ေသွာအစွာ”အျဖစ္သိုံားရန္အ 
တြက္ စိိုက္ပ ိ ားသည္။ ရ ည္ေသွာမ က္မ ိ ားစိတ္မ ွာား၊ သစ္ပင္မ ွာားႏ င့္္ အပင္ပိုမ ွာားအဖြံ႔ၿဖိ ား ဆိုံား 
အခ ိန္ ေရွာက္သည့္္ အခါလသူွာားတိို႔သည္ ေမြားျမဴေရားတိရစၱွာန္မ ွာားထက္သတိရ ိစြွာ အ 
လိိုက္အထိိုက္ရိတ္သိမ္ားမႈမ ွာားျပ လိုပ္ႏိိုင္ၾကသည္။မွာတင္(၁၉၉၃)၏အဆိိုအရ“အပူပိိုင္ားဇိုံေဒ
သတြင္ တိရစၱွာန္အစွာအျဖစ္ စွာားသိုံားရွာတြင္ျမက္သည္၇၅%ျဖစ္သည္”။ ထိေရွာက္ေသွာ 
နည္ားကိိုအသိုံားျပ ပါကျမက္မ ွာားကိိုစိုစည္ား၍ ေမြားျမဴေရားတိရစၦွာန္မ ွာားကိိုေကၽြားႏိိုင္သည္။ 
 
ကၽြန္ပ္တိို႔သည္ခရစ္ဆိိုပိိုဂြန္ ဇီဇွာႏြိ က္ (ဗတီီဗွာ = အနံ႔သင္ားေသွာအဆီကိို အျမစ္မ ထိုတ္ 
ႏိိုင္သည့္္ အိႏၵိယျမက္ပင္တမ ိ ား)(Chrysopogon zizanioides (Vetiver))ကိိုကၽြန္ပ္တိို႔၏ 
ေရသိိုေလ ွာင္ေသွာစနစ္တြင္ ေတွာင္ေစွာင္ားမ ွာားတည္ၿငိမမ္ႈရ ိရနႏ္ င့္္ ေတွာင္ၾကွာားေတွာင္ရိိုား 
စီမံကိန္ားအတြက္ စိိုက္ပ ိ ားသည္။ တိိုက္စွာားမႈကိိုနည္ားေစျခင္ားအျပင္ ဗီတီဗွာသည္ႏ စ္လိိုဘြယ္ 
ေကွာင္ား၍အရသွာရ ိသည့္္ တိရစၦွာန္အစွာမ  ိားစိ္တ္တစ္ခိုျဖစ္သည္ (ပိုံ ၅-၃)။မိိုားတြင္ားအခါတြင္ 
ဗီတီဗွာ ကိိုႀကိမ္ဖန္မ ွာားစြွာရိတႏ္ိိုင္၍ တိရစၦွာန္အစွာ၏တန္ဖိိုားရ ိ သည့္္အဟွာရကိိုထိန္ားသိမ္ား 
ႏိိုင္သည္ (ဇယွာား ၅-၃)။ 
 
ကၽြန္ပ္တိို႔သည္ နွာပီအွာ (ပငန္ီစီတမ္ပါပါရီယမ)္ ကိိုလည္ားဆိတ္ႏ င့္္ႏြွာားမ ွာားအတြက္လတ္ 
လတ္ဆတ္ဆတ္ျဖတ္ထွာားသည့္္ တိရစၦွာန္အစွာအျဖစ္အသိုံားျပ သည္။ ေရႏ င့္္ကိုန္ားစပ္ေဒသ 
မ ွာားတြင္ထိိုေဒသထက္အစွာမ ွာား၏ထပ္ေဆွာင္ားအစွာ/ျဖည့္္စြက္စွာအျဖစ္ယူေဆွာင္ ေကၽြား 
ေမြားပါကႏြွာားမ ွာားသည္အဆင္သင့္္ပင္စွာားၾကသည္။ နွာပီအွာသည္အလြန္ေကွာင္ားပါ သည္။ 
အဘယ္ေၾကွာင့္္ဆိိုေသွာ္ ၎သည္သဘွာ၀အေလ ွာက္ မ ိ ားပြွာားႏိိုင္ေသွာေၾကွာင့္္ျဖစ ္သည္။ 
(ဥပမွာ အပင္ကိိုျဖတ္ရွာမ လငိ္မႈကင္ားလ  က္မ ိ ားပြွာားႏိိုင္သည္။) ကၽြႏို္ပ္တိို႔သည္ အပင္မ ိ ား တိိုား 
ပြွာားျခင္ားနည္ားလမ္ားအမ ိ ားမ ိ ားကိိုအသိုံားျပ ေသွာနည္ားမ ွာားကိိုကၽြန္ိုပ္တိို႔၏ေဒသ၀န္ားက င္တြင္ရ ိေ
သွာ ကိိုေအွာ္ပိိုေရားတစ္(သမ၀ါယမ)သိုံားခိုကိိုသင္တန္ားေပားလ က္ရ ိသည္။ 
 
 
 
 



   
ဇယွာား ၅.၃။ သက္တမ္ားအပိိုင္ားအျခွာားတေလ  ွာက္အျမစ္တြင္ေမြားႀကိ ငသ္ည့္္အဆီပါသည့္္အိႏၵိယျမက ္
တမ ိ ား၏ အဟွာရအရည္အေသြား။ 

 ႏိုသည့္္အျမစ္တြင္ေမြား 
ႀကိ င္သည့္္အဆီပါေသွာ 
အိႏၵိယ ျမကတ္မ ိ ား 

အရြယေ္ရွာက ္
သည့္္အျမစ္တြင ္
ေမြားႀကိ ငသ္ည့္္အ
ဆီပါေသွာအိႏၵိယ 
ျမကတ္မ ိ ား 

ရင့္္သည့္္အျမစတ္ြငေ္မြားႀကိ င ္
သည့္္အဆီပါေသွာအိႏၵိယ 
ျမကတ္မ ိ ား 

စြမ္ားအွာား[kcal/
kg] 

၅၂၂ ၇၀၆ ၉၆၉ 

အစွာေျခဖ က ္
ႏိိုင္မ ို[% ] 

၅၁ ၅၀ - 

ပရိိုတင္ား [%] ၁၃.၁ ၇.၉၃ ၆.၆၆ 
အဆ ီ[%] ၃.၀၅ ၁.၃၀ ၁.၄၀ 

 
 

ထိိုသိို႔ျပ လိုပ္ျခင္ားမ ွာႏိို႔စွာားကၽြစဲီမကံိန္ားအတြက္ထိေရွာက္မ ိုအရ ိဆိုံားျဖစ္ေစရန္ျဖစ္သည္။ေစွာင့္္ 
ေမ  ွ္ာလ  က္နွာားေထွာင္ေနပါ။ သင္သည္တိိုက္ရိိုက္ - နွာပီယွာအပင္ျဖတ္ေတွာက္ ျခင္ား သိို႔မ 
ဟိုတ္ ေျခွာက္ေသြ႔ေသွာ ရွာသီျဖစ္ပါက ပ ိ ားခင္ား၊ ခြက္ႏ င့္္ စတင္စိိုက္ျခင္ားျပ လိုပ္၍ မိိုားရွာသီ 
ေရွာက္ေသွာအခါတြင္ ေျမႀကီားအေပၚသိို႔ခ စိိုက္ပါ။ ကၽြႏ္ိုပ္တိို႔သည္ျဖတ္ထွာားသည့္္ အဖို 
ငယ္/ရြက္ဆစ္ႏ စ္ခိုသိို႔မဟိုတ္သိုံားခိုကိိုထိေရွာက္သည့္္မိိုက္ခရိိုေအွာ္ဂဲနစ္စင္(အီားအမ္၁)(Eff
ectiveMicroorganisms(EM1) ျဖင့္္ကိုသသည္။ ထိို႔ေနွာက္၎တိို႔ကအမ ိ ားမ ိ ားေရွာစပ ္
ထွာားသည့္္ ဗွာစီကူလွာ-အွာဘူစ္ကူလွာ မိိုင္ခိိုဟိဗွာ(ဗီေအအမ)္( Vesicular-Arbuscular 

ပို ံ၅-၃။ 
ျမ င့္္ထွာားသည့္္အစွာ
စင္တြင္ရ ိိုသည့္္ 
အျမစ္တြင္ေမြားႀကိ င္
သည့္္အဆီပါေသွာ
အိႏ'ိၵယျမက္တမ ိ ား
ကိိုဆိတ္မ ွာားေပ ွာ္ရႊင္
စြွာစွာားေနစဥ္ 

 



   

Mycorrhiza (VAM) ကွာကြယ္ေဆားတြင္ ေခတၱစိမ္ပါသည္။ ၎ကိို ေလွာ့္စဘန္ယိို တြင္ရ  ိ
ေသွာ ဖိလိပိိုင္ႏိိုင္ငံတကၠသိိုလ္တြင္ရရ ိႏိိုင္ပါသည္။ 
 
အွာလိိုဟွာေဟွာက္စ္သည္ေတွာင္ေစွာင္ား၊ဆင္ေျခေလ  ွ္ာစိိုက္ပိ  ားေရားဆိို္င္ရွာေျမေနရွာနည္ား 
ပညွာ (Sloping Agricultural Land Technology (SALT) စနစ္ကိို ၂၀၀၁ ခိုႏ စ္ကတည္ား 
က က င့္္သိုံားခဲ့္သည္။ ဤစနစ္သည္ကြန္တိို ေျမဆီတည္ၿငိမမ္ႈကိို ပဲေတွာင့္္ရ ည္ပင္ႏ င့္္အၿမ ဲ
ေပါက္ေနသည့္္ပင္ပိုမ ွာား၊ႏ စ္စဥစ္ိိုက္ပိ  ားသည့္္ေကွာက္ပဲသီားႏ ံပငမ္ ွာားႏ င့္္ပူားေပါင္ားထွာားသည္။
ပဲပင္မ ွာားႏ င့္္ပင္ပိုမ ွာား သည္စွာားၿမ ံ့္ျပန္တိရစၧွာန္မ ွာား အတြက္အစွာျဖစ္ေစႏိိုင္သည္။ ပဲပင္မ ွာား 
သည္အခ ဥ္ေဖွာက္သည့္္ အစွာမ ွာားကိို ပရိိုတင္ားဓါတ္ေပားၿပီားအစွာေျခဖ က္မႈပိို ေကွာင္ားလွာ 
ေစသည့္္ဗီတွာမင္ႏ င့္္ အင္ဇိိုင္ားမ ွာားပါ၀င္သည္ (၀ပ္စန ္၁၉၈၅)။ ႏ စ္မ ွာစြွာၾကွာလွာသည့္္အ 
ခါလ င္ျမန္စြွာ ေပါက္ပြွာားသည့္္ ႏ စ္ရ ည္ခံပပဲင္မ ွာားမ  မ ိ ားေစ့္မ ွာားကိို စိုေဆွာင္ားႏိိုင္ခဲ့္သည္။ 
ကၽြႏို္ပ္တိို႔သည္ ဒက္စ္မိိုဒီယမရ္န္စိိုနီား (ေဒသအမည-္ တစ္ႀထီဖ၀ိိုင္ားလ္)၊ ဖလဲမင္ဂီအွာ ကြန္ 
ဂ က္စ္ထွာ (မွာလွာဘွာလွာတြန္)၊ အင္ားဒီဂိိုဖီရွာ၊ ဂီရီစီဒီယွာ စီပီယမ ္ (ကွာကွာ၀ါတဲ 
သိို႔မဟိုတ္ မွာဒရ ီဒီကွာကွာအိို)၊ လိီယူကွာ အီနွာလီယူ ကိိုစီဖွာလွာ(အယ္လ္ပီလ္-အယ္လ ္
ပီလ္)၊ ႏ င့္္မန္ဂီယြန္အွာကွာစီယွာတိို႔ ေထွာင္ရန္တိိုင္မ ွာားႏ င့္္ ကြန္တိိုမ ွာားကိို တည္ေဆွာက္ခဲ့္ 
သည္။ ဤမ္ိ ်ိဳးစိတ မ္မ်ိဳးသည္အက္ ဖ)     ေဖဖယ တီခ္ဥ ်ိဳး)ပ န္ ်ိဳး ဖ တြ) ဖလြန  
သည္အကင ့ေလ္မ  ၿပီ်ိဳး ဆိတ စမမ္မ်ိဳးဖတြ)  ဖလြန တန  ိဖ်ိဳးရ ိေသည္အကမ ပဲပင မ္မ်ိဳးျ စ သည္အက္   ဖဲလ ဗစ ခ္  
ႏ င ့  ၀ိလ ခင စန  ၂၀၀၈ ။ 



   

 
 
ျဖတ၍္သယေ္ဆွာငသ္ြွာားျခငာ္းျဖင့္္ကပပ္ါားမ ွာားမ ကွာကြယျ္ခငာ္း  
စွာားက က္ေဒသအမ ွာားစိုတြင္ကၽြႏဲြွာားမ ွာားသည္ပတ္၀န္ားက င္ရ ိကပ္ပါားပိိုားမ ွာားမ တဆင့္္ေရွာဂါပိိုား
၀င္သည့္္ ေျခွာက္လ န္႔မႈႏ င့္္ရင္ဆိိုင္ရျခင္ားမရ ိပါ၊ အေၾကွာင္ားမ ွာဆိတ္မ ွာားသည္အပူပိိုင္ားေဒသ 
ဖ က္ပိိုားမ ွာား၏ဖိစီားမႈဒါဏ္မ ယဥပ္ါားေနၿပီားျဖစ္ေသွာေၾကွာင့္္ျဖစ္သည္။ သိို႔ေသွာ္ဆိတ္မ ွာားသည္ 
သီားျခွာားကပ္ပါား တစ္မိ  ား၏ဖ ကဆ္ီားမႈဒဏ္ကိိုခံရ၍ ႏ င္ားစက္မ ွာားအေငြ႔ပ ံၿပီားေနွာက္ သိို႔မဟိုတ္ 
မိိုားေျခွာက္သြွာားသည့္္ စွာားက က္မ ွာားတြင္ အေကွာင္ားဆိုံားျဖစ္ထြနာ္းသည္။ အဘယ္ေၾကွာင့္္ဆိို 
ေသွာ္ ဘွာဘွာဖူားလ္တီေကွာင္ဖ က္ဆီားမႈသည္ စိိုေနေသွာ ျမက္တြင္ရ ိေနေသွာေၾကွာင့္္ျဖစ ္
သည္(ပိုံ၅-၄)။ျဖတ္၍သယ္ေဆွာင္သြွာားေသွာ ပဲပင္မ ွာားသည္ကၽြန္ပ္တိို႔၏ဆိတ္မ ွာား အတြက္ 
အၿမဲရႏိိုင္၍ ကပ္ပါားပိိုားမ ွာားျပနလ္ည္တိိုက္ဖ က္ျခင္ားမျဖစ္ေစပါ။ အဘယ္ေၾကွာင့္္ဆိိုေသွာ္ အ ူ
ႏ င့္္ဆိိုင္ေသွာ တီေကွာင္မ ွာားသည္စိိုေသွာျမက္မ ွာားတြင္ေနထိိုငေ္သွာေၾကွာင့္္ျဖစ္သည္။ အပူ 
ပိိုင္ားေဒသအမ ွာားအျပွာားတြင္ျဖတ္၍သယ္ေဆွာင္ျခင္ားကိို စီမံခန္႔ခြျဲခင္ားသည္ ကပ္ပါားပိိုားမ ွာား၏ 
ရန္မ  ကွာကြယ္ႏိိုင္ရန္ျပ လိုပ္ႏိိုငသ္ျဖင့္္ အပင္ပန္ားခံ၍လိုပ္သင့္္သည္။ 
 
 

ပို ံ၅-၄။ ပိုမံ နမ္ဟိုတ္သည့္္ဟယ္မြနခ္ ပစ္၊္ ဘွာဘွာဖာူး သံေကွာငမ္ ွာား၏ ဘ၀သံသရွာ 
https://www.pinterest.com/pin/452541462542767238/တြငရ္ရ ႏိိိုင္ပါသည။္ 

 

ဖစမဖိမ တြင အရြယ္ေရွာက္သည့္္ 
သည္အကံေ)မင မ္မ်ိဳး)ပ ေနသည္အက  ္  

 စွာားက က္မ ဆိတ္ အယ္လ္ 
၃ ကိိုမ ိ ေနသည္္ 

 ဥမ ွာားမစင္ႏ င့္္အ
တူ ပါသြွာားျခင္ား 

 

ပိိုား၀င္ႏိိုင္သည့္္ အယ္လ္ ၃ လွာဗွာ မစင္မ  
ထြက္ခြါ၍ ေရသိို႔မဟိုတ္ ႏ င္ားစက္မ ွာား၊ 
ျမက္မ ွာားတြင္ ၂-၃ လက္မအထိ ေရြ႔လ ွာား 

သည္။ 

 

မစင္မ ွာားတြင္ဥမ ွာား ၆ရက္အ 
တြင္ား အယ္လ္ ၃ လွာဗွာ 
အျဖစ္သိို႔ႀကီားထြွာားလွာသည္။ 

 

https://www.pinterest.com/pin/452541462542767238/


   

စွာားက ကေ္ျမစစီဥမ္ႈ၊ ဥႆိုလံယယ္ွာစမီေံဆွာငရ္ြကမ္ႈ၊ အဓကိက သည့္္ေျမဆလီႊွာ 
ထပခ္ြဲလမာ္းေၾကွာငာ္းမ ွာားႏ င့္္ ေရြ႔လ ွာားႏိိုငသ္ည့္္လ  ပစ္စၿ္ခစံညာ္းရိိုားမ ွာား  
ပီ၊ ေအ၊ ယီအိိုမင ္မ  ခီားလိိုင္ားစီမံျခင္ားဟိုေခၚသည့္္ေျမယွာတိို႔၏သဘွာ၀ေျမမ က္ႏ ွာသြင္ျပင္ ၏ 
သေဘွာတရွာားကိို တီထြင္ခဲ့္သည္။ ၎သည္ဆည္မ ွာား၊ ေရသြင္ားစိိုက္ပ ိ ားသည့္္ ေနရွာ မ ွာား၊ 
လမ္ားမ ွာား၊ၿခံစည္ားရိိုားမ ွာား၊ အေဆွာက္အဦားမ ွာားႏ င့္္ အပငတ္န္ားမ ွာားအဆင္အျပင္ႏ င့္္အ 
ေနအထွာားမ ွာားကိို ဆိုံားျဖတ္ရန္ေျမယွာမ ွာား၏ ပိုံစံႏ င့္္ပိုံသ႑ွာန္ကအသိုံားျပ သည္(အ ီ ဂိိုလိို 
ဂ ီယွာ ၂၀၁၂)သူ၏ဆန္ားသစ္ေသွာ ခီားလိိုင္ားထယ္မ ွာားသည္ ေျမျပင္လႊွာေအွာက္တြင္ ကပ္ 
လ က္ရ ိ သည့္္ေျမသွာားမ ွာား၏ပိုံပန္ားသ႑ွာန္ကိိုထိခိိုက္မႈမရေစဘဲလိုပ္ငန္ားကိို ေဆွာင္ ရြက ္
ႏိိုင္သည္(ပိုံ၅- ၅)။ 
 

 
 
န စ္တစ္ႏ စ္အတြင္ားရ ိလေပါင္ားမ ွာားစြွာေသွာကွာလတစ္ခိုေက ွ္ာလြန္ပါက ၁၀ စမ မ  ၂၀ စမ၊ 
၃၀ စမအထိပိို၍ န) စြွာဆက္တိိုက္ထြန္ယက္ဆြေပားျခင္ားျဖင့္္ျမက္ခင္ားျပငမ္ ွာားကိိုပိို၍ 
ေကွာင္ား မြန္ေစႏိိုင္သည္။ ပိို၍နက္နဲစြွာ တူားဆြျခင္ား ဆက္လက္လိုပ္ေဆွာင္ျခင္ားျဖင့္္ေလ ႏ င့္္ 
အျမစ္မ ွာားဆိိုင္ရွာပစ ၥည္ားမ ွာား ေပါင္ားစည္ားသြွာားျခင္ား၊ စွာားက က္မ ွာားတြင္မိိုက္ခရိိုဘိိုင္ရယ္လိုပ္ 
ငန္ားပိိုမိိုလိုပ္ ေဆွာင္ျခင္ားမ ွာားကိို စွာားက က္ေျမစီမံျခင္ားမ  တဆင့္္ျပ လိုပ္ႏိိုင္သည္။ အွာေဘ 
ေကွာလင္ားစ္ သည္သူ၏ခရီားစဥ္ကိို မ တ္တမ္ားတင္ထွာား၍ လမ္ားေၾကွာင္ားအမ ိ ားမ ိ ားမ တဆင့္္ 
သူ၏ေတြ႔ရ ိခ က္ မ ွာားကိို ပိုံႏ ိပ္ထိုတ္ေ၀ခဲ့္သည္။ ဒါရမ္ဒိို စွာတီ(၂၀၀၉) တြင္ေရားသွာား ထွာား 

ပို ံ၅-၅။ ေျမႀကီားကိို 
ထိခိိုက္မႈ 
မရ ိေစေသွာ 
ေျမလႊွာေအွာက ္
ပိိုင္ားကိိုထြနသ္ည့္္ 
ခီားလိိုင္ားထြန ္
 

ခီားလိိုင္ားထြန္ 



   

သည့္္ ေဆွာင္ားပါားမ ွာား တြင္ သူ၏ခီားလိိုင္ားတိိုားတက္မႈမ ွာားကိိုရ င္ားလင္ားစြွာေဆြား ေႏြား တင္ ျပ 
ထွာားသည္။  
 
ေကွာလင္ားစ္သည္လယ္သမွာားမ ွာားမ ေအွာ္ဂဲနစ္ပစ ၥည္ားမ ွာားကိိုစွာားက က္ေျမမ ွာားထသဲိို႔ေပါင္ား
ထည့္္သည္ကိိုႏ စ္ေပါင္ားမ ွာားစြွာဆက္တိိုက္ေတြ႔ခဲ့္သည္။ေအွာ္ဂဲနစ္ပစၥည္ားမ ွာားကိို၇.၃%အထိ
တိိုား၍သိုံားၾကသည္။သူသည္ေျမဆီကိိုတိိုားတက္ေစ၍ကွာကြယ္ေပားရန္စိိုက္ထွာားသည့္္အပင္
အေစ့္မ ွာားကိို အေရွာအေႏ ွာမ ွာား ျပ လိုပ္၍အသိုံားျပ သည္။ အေရွာအေႏ ွာတစ္ခိုတြင္သွာမန ္
အွာားျဖင့္္အေစ့္အမ ိ ားေပါင္ား၇မ ၂၀အထိအသိုံားျပ သည္။ေျမဆီဘက္စိုံက န္ားမွာေရား၊ထိုတ္လိုပ္
မႈႏ င့္္အက ိ ားအျမတ္ပန္ားတိိုင္ကိို ရႏိိုင္ရန္အတြက္ျပ  လိုပ္ျခင္ားျဖစ္သည္။ အမ ွာားအွာားျဖင့္္ 
ေကွာက္ပဲသီားႏ ံစိိုက္ပ ိ ား ရန္ျပငဆ္င္မႈမလိုပ္သည့္္စနစ္ မ ိ ားမ ွာားတြင္သိုံားသည္ (ေကွာလင္ားစ္ 
၂၀၁၃)။ 
 
ထြန္စက္မ ွာားႏ င့္္ ခီားလိိုင္ားေျမျပငေ္အွာက္ ထြန္မ ွာားကိို ဖြံ႔ၿဖိ ားဆဲႏိိုင္ငံမ ွာားတြင္သိုံားေသွာ္လည္ား 
ကၽြႏ္ိုပ္တိို႔သည္ထူားျခွာားသည့္္ စက္ပစၥည္ားမ ွာားမလိိုအပ္သည့္္ အေသားစွာားလယ္သမွာားမ ွာားအ 
တြက္ ခီားလိိုင္ားနည္ားလမ္ားမ ွာားကိိုအသစ္တီထြင္ျပ ျပင္ခဲ့္သည္။ “ေအ-ေဘွာင္”ကိိုအသိုံားျပ ျခင္ား 
ျဖင့္္ကၽြန္ိုပ္တိို႔သည္ေတွာင္ေစွာငာ္းမ ွာားရ ိလ   ိေျမွာင္(ဂါလီ)မ ွာားမ တဆင့္္ေဘွာင္မ ွာားအထိစိိုက ္
ပ ိ ားႏိိုင္သည္။ လ  ိ ေျမွာင္မ ွာားသိို႔ အစိိုဓါတ္မ ွာားကိို ထိုတ္ေစႏိိုင္သည္။သိို႔မဟိုတ္ပါက လ  ိုိ 
ေျမွာင္မ ွာားသည္ ေရဓါတ္လြနက္ဲႏိိုင္သည္။ထိိုအခါန စ္ပတ္လိုံားေရရ ိႏိိုင္သည္။ ပိုံ ၅-၆၊ ေအ 
ေဘွာင္မ  အမ တ္အသွာား ျပ လိုပ္ထွာားသည့္္မ ဥ္ားမ တဆင့္္ စိိုက္ပ ိ ားျခင္ားျဖင့္္ကၽြႏ္ိုပ္တိို႔သည္ 
အစိိုဓါတ္မ ွာား ကိိုအျမစ္စနစ္မ ဆြထဲိုတ္ႏိုိင္ၿပီားေျခွာက္ေသြ႔ေသွာရွာသီတြင္ တိရစ ၧွာန္အစွာ 
မ ွာား ကိိုေကွာင္ားစြွာ ထိုတ္လိုပ္ႏိိုင္သည္။ 
 
 



   

 
 

 

 

လ  ပစ္စၿ္ခစံညာ္းရိိုား ဆန္႔က ငဘ္က/္အၿပ ိင ္လ န ္ထွာားျခငာ္း 
ၾကမ္ားတမ္ားေသွာစွာားက က္ႏ င့္္ျပင္ားထန္သည့္္စွာားက က္ေျမတြင္လႊတ္ထွာားျခင္ားကိိုေပါင္ားစည္ား
၍ ကၽြန္ပ္တိို႔သည္သိိုေလ ွာင္ျခင္ားသိပ္သည္ားမႈကိို မ ွာားျပွာားလွာေစၿပီားကၽြန္ပ္တိို႔၏ေမြားျမဴေရား 
တိရစၦွာန္မ ွာားကိို မၾကွာခဏေရႊ႔ႏိိုင္သည္။ အမ ွာား အွာားျဖင့္္တရက္လ  င္ ၂ မ  ၃ႀကိမ္ျပ  လိုပ ္
သည္။ေရႊ႔လ ွာားႏိိုင္သည့္္လ  ပ္စစၿ္ခံ၏အကူအညီျဖင့္္ကၽြန္ပ္တိို႔ႏြွာားမ ွာားသည္ကၽြႏဲြွာားတိရစၦွာန္
အရိိုင္ားမ ွာား၏ လႈပ္ရ ွာားသြွာားလွာမႈအသြင္ကိိုခံစွာားႏိိုင္ၾကသည္။သမိိုင္ားေၾကွာင္ားအရေတွာရိိုင္ား 
တိရစၦွာန္မ ွာား သိို႔မဟိုတ္ ေျပွာင္အိုပ္မ ွာားသည္ ေတွာင့္္တင္ားသည့္္အဖြဲ႔အေနျဖင့္္ (သွာားရဲ 
တိရစ ၧွာန္မ ွာား၏ ရန္မ ကွာကြယ္ရန)္ စွာားက က္တြင္စွာားျခင္ား၊ ေျမႀကီားေပၚတြင္ျပင္ားထန္စြွာနင္ား 
ျခင္ားႏ င့္္ေျမၾသဇွာမ ွာားကိိုပိို၍ ေကွာင္ားေစသည္။ လိိုအပ္ေသွာအခါေနရွာသစ္သိို႔ အတူတကြ 
ေျပွာင္ားၾကသည္။ ဤစွာေစွာင္ႏ င့္္တီအီားဒီေဟွာေျပွာပြတဲြငေ္ဖၚျပထွာားသည့္္အတိိုင္ား  
အယ္လန ္စွာဗြိ င္ား သည္သူ၏တိရစၦွာန္အိုပ္စီမံမႈကိိုဤသေဘွာတရွာားအတိိုင္ားပိုံစံခ သည္။ 

ပို၅ံ-၆။“ေအ-ေဘွာင”္ႀတိဂကံြနတ္ိိုျပင္ပ။“ေအ-ေဘွာင”္။ဤတထီြငဆ္န္ားသစမ္ ိုႏ င့္္ ပတသ္ကသ္ည့္္ 
ေလ့္လွာသငယ္မူ ိုကိို https://www.slideshare.net/mik1999/keyline-without-a-tractor-for-
small-farms-25014684 တြင္၀ငေ္ရွာက္ၾကည့္္ရ ိုႏိိုင္ပါသည။္ 
 

ည ယူိမႈ -၁/၂/ ကိိုက္ (၁မ  ၂ 
စမ/မတီွာ 

 

ကိုန္ားခင္ားရိုိားမ  လ  ိ ေျမွာင္မ ွာားအထိ 
ကိရိယွာမ ွာားကိိုမလ ည့္္ပါ။သိုိ႔ေသွာ္ 
ဆီေလ ွာ္မ ိုရ ိသည့္္ ေျခေထွာက္ျဖင့္္ဦား 
ေဆွာင္သည္။ 

 

“ ေအ-ေဘွာင္ ႀတိဂံကြန္တိိုျပင္ပ 

 



   

မ န္ကန္စြွာ အသိုံားျပ ပါက ေရြ႔လ ွာားႏိိုင္သည့္္ လ  ပ္စစ္ၿခံသည္လယ္သမွာားမ ွာားကိို သူတိို႔၏ 
တိရစၦွာန္အိုပ္မ ွာားကိို သိပ္သည္ားစြွာေရႊ႔ႏိိုင္၍ အလြန္အကၽြံစွာားျခင္ား မ ကွာကြယ္ေပားႏိိုင္သည္၊  
သိို႔မ သွာ ေဆားဘက္၀င္အပင္မ ွာားကိိုစွာား၍ ေနွာက္ေခ ားမ ွာားသည္ညီမ  စြွာျပန္႔ေနမည္။ ထိို 
တိရစၦွာန္မ ွာတိို႔ကိို ထ ိုကရိယွာမ ွာားႏ င့္္ခ န္ထွာား၍ လြတ္လပ္စြွာေရြားခ ယ္စွာား သိုံားေစပါက 
စွာားၿမံ ႔ျပန္သတၱ၀ါမ ွာားသည္ ႏ စ္လိိုဘြယ္အေကွာင္ားဆိုံားေသွာ အစိမ္ားေရွာင္အစွာမ ွာားကိိုေရြား 
ခ ယ္စွာား ေသွာက္လိမ့္္မည္။ ေနရွာအခ  ိ႔တိို႔တြင္ေျမၾသဇွာျဖစ္ရန္အွာားစိိုက္မည္။ မ ွာားစြွာပြွာား 
မ ွာားေသွာ္လည္ား ႏ စ္သက္ဘြယ္အနည္ားဆိုံားမ ိ ားစိတ္ (ေပါင္ားပင္မ ွာား) တြင္စွာားက က္အထွာား 
အသိိုမ ွာားကိိုအခ ိန္ၾကွာျမင့္္စြွာလ ည့္္ေပားပါ။ စွာားက က္ေျမစီမမံႈျဖင့္္ေကၽြားျခင္ားျဖင့္္ အွာေဘ 
ေကွာလင္ားစ္မ  ပထမႏ စ္ စတငသ္ည့္္ တိရစၦွာန္မ ွာားတြင္ ေျမျပင္အထက္ စွာားက က္ဘိိုင္အိို 
မတ္စ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈတြင ္အလြန္ထိေရွာက္မႈရ ိသည္ကိို ေတြ႔၍ ေျမေအွာက္တြင္ အျမစ ္ႏ င့္္ ဆိိုင္ 
ေသွာအရွာမ ွာားႏ င့္္ ဇီ၀ေဗဒႏ င့္္ဆိိုင္သည့္္အရွာမ ွာား တိိုားပြွာားလွာသည္ကိို ေတြ႔ခဲ့္သည္ 
(၂၀၀၆)။ 
 
ဂ ိ ား၀ဲလ္ဆွာလွာတင္ သည္စွာားက က္မ ွာားကိိုက စ္လစ္စြွာစီမမံႈ အတြက္ ေအွာင္ျမင္ေသွာ 
ေထွာက္ခံသူျဖစ္သည္။ သူသည္သူ၏နည္ားကိို “ဆွာလတ္ ဘွာား ဘိဖ္“Salad Bar Beef” 
ဟိုေခၚသည္။သူ၏ႏြွာားမ ွာားကိိုတၿပိ င္နက္အၿမဲရ  င္သန္သည့္္အပငမ္ ွာားအေပၚမူတည္၍ေမြားျမဴ
သည္။ ထိိုသိို႔ျပ လိုပ္သည့္္အခါ အပင္ပ  ိမ ွာားကိို အလြန္အကၽြံမစွာားမိရန္သတိျပ သည္။ စွာား 
က က္ရ ိမ ိ ားစိတ္တစ္ခိုစီတြင္ “အက္စ္” စွာလိုံားပိုံစံအေကြားအသြင္ျဖင့္္ႀကီားထြွာားသည္။တိရစၦွာန္ 
မ ွာားကိို စွာားက က္တြင္ေစွာလ ငစ္ြွာ စွာားခိိုင္ားပါကျမက္မ ွာားသည္ “အိိုမင္ားေဟွာင္ားႏြမ္ား” သည့္္ 
အဆင့္္သိို႔ေရွာက္၍ အသက္ရ င္ေသွာ္လည္ား ႀကီားထြွာားျခင္ားမရ ိ၊ မွာ၍ က စ္ေန၍ အဟွာ 
ရပါ၀ငမ္ႈနည္ားမည္ (ပိုံ ၅-၇)။ စွာားက က္တြင္ေကၽြားသည့္္အခ ိနမ္ ွာ ျမက္မ ွာား ႀကီားစ အရြယ္ 
ျဖစ္၍ ထိိုအခ ိန္တြင္ျမက္မ ွာား၌တိရစၦွာန္မ ွာား အတြက္အဟွာရအျမင့္္ဆိုံားရ ိ သည့္္အ ခ ိန္ျဖစ္ 
သည္။ ထပ္ေဆွာင္ား အခ က္အလက္မ ွာားအတြက္ဂ ိ ား၀ဲလ္ ဆွာလွာတင္၏ ဗီဒီယိိုကိို ၾကည့္္ပါ။ 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ေရြ႔လ ွာားႏိိုင္သည့္္လ  ပ္စစ္ၿခံမ ွာားသည္လယ္သမွာားမ ွာားစြွာတိို႔အတြက္ေစ ားႀကီားေကွာင္ားႀကီား 
မည္။ ၎အစွာားအေသားစွာားလယ္သမွာားမ ွာားတိို႔သည္ ေရြ႔လ ွာားႏိိုင္သည့္္ေျမတြင္ထိိုားစိိုက္ႏိိုင္ 
ရန ္အဖ ွာားတဘက္ခၽြန္ေသွာ တိိုင္တြင္ လ န္ ထွာားသည့္္ စနစက္ိိုလည္ား အသိုံားျပ ႏိိုင္သည္။ 
ကၽြန္ပ္တိို႔သည္သွာမန္အွာားျဖင့္္ကြန္ဂိိုျမက္၊ ကူႏိိုင္ားျမက္သိို႔မဟိုတ္ လူသိမ ွာားသည့္္ အင္ပီရွာ 
တွာစလင္ၿဒီကွာ တိို႔၏ တိို္င္အေဟွာင္ားမ ွာားကိို ျပ ျပင၍္ တင္ားက ပ္သိပ္သည္ားစြွာ သိို 
ေလ ွာင္ျခင္ား ႏ င့္္ တရိစၦွာန္ အိုပက္ိို စွာားက က္ႏ င့္္ ႏြွာားမ ွာား၏လိိုအပ္ခ က္အရ ေရႊ႔ႏိိုင္သည္။ 
 
ကၽြန္ပ္တိို႔ သည္သဘွာ၀မီားရႈိ႔ေသွာရွာသီေနွာက္ပိိုင္ား ထြက္လွာသည့္္ ျမက္အစိို႔မ ွာားကိိုစွာားေစ 
ျခင္ားျဖင့္္အစျပ ၾကသည္။ ၎မ ွာကြန္ဂိိုျမက္ေပါက္သည့္္ ေနရွာမ ွာားတြင္ျပ လိုပေ္လ့္ရ ိသည္။ 
(သင္၏တိရစၦွာန္မ ွာားကိိုကြန္ဂိိုျမက္ရိိုားအေဟွာင္ားမ ွာားမေကၽြားပါႏ င့္္။အေၾကွာင္ားမ ွာ၎တိို႔သည္ 
ေ၀ဆွာမႈမရ ိေသွာက စ္လစ္ေနသည့္္ညံ့္ေသွာတိရစၦွာန္အစွာမ  ိားျဖစ္သည္(ပိုံ၅-၇ကိိုၾကည့္္ပါ။ 
ကၽြႏဲြွာားမ ွာားအတြက္ အဆင့္္အနည္ားငယ္နိမ့္္သည့္္ ကြန္ဂိိုျမက္ကိို သယ္ေဆွာင္လွာသည့္္ 
ပင္နီစီတမ ္ ပါပါရီယမ ္ (နွာပယီွာ) ျဖင့္္အစွာားထိိုား၍ေကၽြားသည္။ ႏြွာားမ ွာားသည္ နွာပီယွာ 
ျမက္မ ွာားကိို မိမိတိို႔အတြက္ အွာဟွာရအွာားျဖစ္စွာအျဖစ္အစွာားထိိုား၍ေကၽြားပါက စွာားၾကမည္။ 
မစွာားသည့္္မည္သည့္္နွာပီအွာမဆိိုေၾကမြ၍သစ္ရြက္ေဆြားအျဖစက္ န္ရ ိေနမည္။အပူပိိုင္ားေဒ
သမ ွာားတြင္၂ရွာသီလြန္သည့္္အခါ ေဒသခံျမက္လႊွာႏ င့္္ ဘရွာခ ီအွာရီအွာ ဟူမီဒီကိိုလွာ 

ပို ံ၅-၇၊ စွာားက က္ 
ေဆြား (ဘိိုင္အိို 
မတစ္)္ ႏ င့္္ 
အရည္အခ င္ား 
အေပၚအခ ိန ္
အက ိ ားသက ္
ေရွာက္မႈ 
 

ျမက္စွာားျပီား 
ေနွာက္ 

 

အရြယ္မေရွာက္ 
ေသားေသွာ   
(ျပန္ေကွာင္ားလွာေသွာ) 

 

ႀကီားခါစအရြယ္ 
(အေကွာင္ားဆိုံား) 

အရြယ္လြန္ 
(တန္ဖိိုားနိမ့္္) 

 

စွာားက ကအ္ရညအ္ေသြား၏ “အကစ္”္ အေကြား 
 

ဘိိုင္အိိုမတ္ 
အရည္အေသြား 

အရည္အေသြားရ ိေသွာ 
ဘိိုင္အိိုမတ္စ္ 

အရြယ္ေရွာက္ 
(တန္ဖိိုား အျမင့္္ဆိုံား)  

 

အရြယ္မေရွာက္
ေသား (ျပန္လည္ 
ရ င္သန္လွာ) 

ျမက္စွာားၿပီားေနွာက္ 



   

တိို႔သည္ ကိုန္ခန္ား ေနသည့္္ စွာားက က္မ ွာား၏ ေနရွာကိိုယူ၍ ကြန္ဂိိုမ ွာားကိိုေက ွ္ာလြန္ 
လွာသည္! 
 
ႏိို႔စွာားႏြွာားေမြားျမဴေရား   
အွာလိိုဟွာ ေဟွာက္စ္တြင္ ကၽြန္ပ္တိို႔သည္ “မူရင္ားေဒသခ”ံ ႏြွာားမ ွာားျဖစ္သည့္္ ဂ ွာေစမ ိ ားႏြယ္ 
ႏ င့္္ ေဟွာလ္စတိန္ားႏ င့္္ဘရွာမန္(သိို႔မဟိုတ္ ဘရွာမွာ)ကိိုႏိို႔ရည္ည စ္ပါသည္။၎တိို႔သည္ 
ဇီဘူ(ဘိိုစ္ အင္ဒီကပ္စ)္ႏြွာားေမြားျမဴေရားမ ိ ားျဖစ္သည္။ တိိုင္ားတပါားမ လွာသည့္္ေငြကိုန္ေက ားက  
မ ွာားသည့္္မ ိ ားမ ွာားျဖင့္္စတင္၍ ရင္ားႏ ီားျမ  ပ္ႏ ံမႈမျပ မီ ေဒသတြငရ္ရ ႏိိိုင္သည့္္မ ိ ားမ ွာားႏ င့္္ အနည္ား 
ငယ္စတင္ရင္ားႏ ီားရန ္ကၽြန္ပ္တိို႔အႀကံျပ လိိုပါသည္။ ထိိုင္ားႏိိုင္ငံ စွာရွာဘူရီတြင ္ဒတ္ခ ္အစိိုားရ 
ႏ င့္္ဖက္စပ္ျပ လိုပ္သည့္္ အလြန္က ယ္ျပန္႔ေသွာႏိိုင္ငံေတွ္ာႏိို႔စွာားႏြွာား ေမြားျမဴေရားစင္တွာရ ိပါ 
သည္။ ၎သည္ လယ္သမွာားႀကီားငယ္မေရြားတိို႔အတြက္ ႀကီားမွာားသည့္္ရင္ားျမစ္ျဖစ္သည္။ 
လယ္သမွာားမ ွာားတိို႔သည္ ႏိို႔စွာားႏြွာားေမြားျမဴစီမံမႈတြင္အေတြ႔အႀကံ  ရလွာသည္ႏ င့္္အမ  ေမြားျမဴ 
ေရားစီမံကိန္ားသည္ ၇၅% ေဟွာလ္စတိန္ား - ဖီစီယမ္ မ  ၈၇.၅% ေဟွာလ္စတိန္ား - ဖီစီယမ ္
အထိတိိုားတက္လွာသည္။ ယခိုအခါတြင္ေဒသေပါက္မဟိုတ္သည့္္ ႏိိုင္ငံျခွာားမ  ိားအပင္ေပါက္ 
မ ွာားသည္ လယ္သမွာားမ ွာားအတြက္အဆင္သင့္္ရႏိိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကွာင့္္ဆိိုေသွာ္ 
သူတိို႔သည္“သွာမန္”ျဖစ္လွာေသွာေၾကွာင့္္ျဖစ္သည္။ထိိုင္ားလယ္သမွာားမ ွာားသည္ဇီဘူႏြွာားမ ွာား 
အွာားလည္ားႏိို႔ရည္ညစ္ယူ၍ ထိိုင္ား- ဖီစီယမ္မ ိ ားကိိုလည္ားပြွာားမ ွာားေစကွာစမ္ားသပ္မႈျပ လိုပ္ 
သည္ (ခၽြန္စရီီစပ ္ ႏ င့္္ ပါနွာပိို ၂၀၀၉) (ပိုံ ၅-၈)။ ဘဂၤလွာားေဒ့္ခ ္ႏိိုင္ငံတြင္ စီားပြွာားျဖစ္ေမြား 
ျမဴေရားမ ွာား သည္ ဂ ွာစီမ ိ ားစပ္မ ွာားထက္ေဟွာလ္စတိန္ားမ ိ ားျဖင့္္ပိို၍ေအွာင္ ျမင္သည္။ ေအွာင္ 
ျမင္မႈကိို ႏိို႔ ထြက္ႏ င့္္ႏြွာားအိုပ္မ ွာား၏က န္ားမွာေရား/အလိိုက္သင့္္ရ င္သန္ႏိိုင ္မႈတိို႔အေပၚမူတည္ 
၍ တိိုင္ားတွာ သည္ (အွာဇမ ္ႏ င့္္အျခွာားသူမ ွာား၊ ၂၀၁၂)။ 
 
အစွာအျဖစေ္ကွာကရ္ိိုား  
ကၽြန္ပ္တိို႔သည္ ထိိုင္ားႏိိုင္ငံရ ိခ ငာ္းမိိုင္တြင္ လယ္သမွာားမ ွာားအွာား နွာပီယွာျမက ္ ႏ င့္္အျခွာား 
ေသွာထည့္္၀င္ပစၥည္ားမ ွာားကိိုျပ လိုပ္ျခင္ားႏ င့္္ ထိုတ္လိုပ္မႈႏ င့္္ပတ္သက္ေသွာ သင္တန္ားေပား 
သည့္္စိုေပါင္ားႏိို႔စွာားႏြွာားေမြားျမဴေရားေနရွာသိို႔ေရွာက္ရ ိခဲ့္သည္။သီရလိကၤွာႏိိုင္ငံတြင္အစွာေကၽြား
သည့္္အခါတြင ္လ န္ၾကိ ားျဖင့္္ လႊတ္၍ ေကၽြားျခင္ားႏ င့္္ တင္ားကိုပ္တြင္ေကၽြားျခင္ားကိို အဓိကရင္ား 
ျမစ္အျဖစ ္ အသိုံားျပ သည့္္ အေသားစွာားလယ္သမွာားမ ွာားသည္ အသင့္္အတင့္္ျပင္ားထန္သည့္္ 
စီမ ံ ခန္႔ခြမဲႈစနစ္ကိိုအသိုံားျပ ၾကသည္။ ဆန္႔က င္ဘက္အေနျဖင့္္ အလြန္ျပင္ားထန္သည့္္ စီမံ 



   

ခန္႔ခြဲ မႈစနစ္ကိိုအသိုံားျပ သည့္္လယ္သမွာားမ ွာားသည္ အစွာေကၽြားသည့္္အခါစွာားက က္ႏ င့္္ ႀကိ ား 
ျဖင့္္လ န္၍ေကၽြားသည့္္စနစ္ကိို အဓိရင္ားျမစ္အျဖစ္အသိုံားျပ ၾကသည္။ တိရစၦွာန္မ ွာားကိိုအ မ ွာား 
အွာားျဖင့္္ စပါားစိိုက္ေသွာလယ္မ ွာား(ဘြန္ားမ ွာားႏ င့္္ စပါားရိိုားျပတ)္ (ပိုံ ၅-၉)၊ လူအမ ွာားႏ င့္္ 
ဆိိုင္သည့္္ေနရွာမ ွာား၊ ႏ င့္္ ၿခံ၀င္ားမ ွာားရ ိ ေရွာ္ဘွာႏ င့္္ အိုံားပင္မ ွာားတြင္လ န္ ထွာားၾကသည္။ 
အလြန္ျပင္ားထန္သည့္္ စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္ကိို အသိုံားျပ သည့္္ ေအွာက္တြင္ပ မ္ားမ  ႏိို႔ထိုတ္လိုပ္မႈ 
သည္ ၃.၉ အိိုင္/ေအယ ူ (တိရစၦွာန္ယူနစ)္/တေန႔ ျဖစ္၍ အသင့္္အတင့္္ျပင္ားထန္သည့္္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္ကိို အသိုံားျပ သည့္္ေအွာက္တြင္ ၅.၄ အိိုင္/ေအယူ (တိရစၦွာန္ယူနစ္)/တေန႔  
ျဖစ္သည္။ ၎သည္အေသားစွာားလယ္သမွာားမ ွာား အတြက္ျပင္ားထန္သည့္္ စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္ကိို 
အသိုံားျပ ပါကပိို၍ သင့္္ေလ ွာ္မည္ဟိုေဖၚျပျခင္ားျဖစ္သည္ (ဆွာရွာအီဗွာ ႏ င့္္အျခွာားသူမ ွာား၊ 
၂၀၁၄)။ ထိုိကဲ့္သိို႔ေသွာရလဒ္မ ွာားကိို သီရိလကၤွာႏိိုင္င ံ အလယ္ပိိုင္ား စိိုစြတ္ေသွာဇိုံမ  
ဇမ္မီလင္ခ ္ႏ င့္္အျခွာားသူမ ွာား၊ (၁၉၉၉)ႏ င့္္ ပရီမွာရတ္န ီႏ င့္္အျခွာားသူမ ွာား၊ ၂၀၁၃ တိို႔မ ေဖၚ 
ျပထွာားသည္။ျပင္ားထန္သည့္္စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္တြင္ႏိို႔ထြက္ပိို၍နိမ့္္ျခင္ားသည္အစွာႏ င့္္ကၽြႏဲြွာားစီမံ
ခန္႔ခြဲမႈပိို၍ညံ့္မႈေၾကွာင့္္ျဖစ္ႏိိုင္သည္။ 
 

 
 

ပို၅ံ-၈။ 
ထိိုင္ားႏိိုင္ငံရ ိႏိို႔စွာားႏြွာားမ ွာား
အွာားနွာပါ ေကွာကရ္ိိုား 
ေကၽြားေနသညက္ိို 
စွာေရားသူ၏အမ ိ ားသမီားစ
စ္ေဆား ေနစဥ ္
 



   

 
 
 
အေစ့္အဆနႏ္ င့္္ပတသ္ကသ္ည့့္္္ႀကာီးမွာားေသွာအေခ အတငေ္ျပွာဆိိုျခငာ္း  
ႏိို႔အစိမ္ားထိုတ္လိုပ္မႈလက္စြစဲွာအိုပ္ (၂၀၀၅) ကိိုေရားသွာားခဲ့္ေသွာ တင္ား(မ)္ ၀စ္မန္မ  “ စွာား 
က က္မ ွာားတြင္ ေကၽြားသည့္္ႏိို႔စွာားႏြွာားမ ွာားသည္အေစ့္အဆန္မ ွာားကိုိရ/စွာားသင့္္ပါသလွာား” ဟူ 
ေသွာေမားခြန္ားကိို ဦားတည္ေဖၚျပခဲ့္သည္။ အမ န္မ ွာႏိို႔စွာားႏြွာားမ ွာားသည္ မိမိတိို႔ ေန႔စဥ္စွာားသိုံား 
သည့္္အစွာမ ွာားကိိုအေစ့္အဆနမ္ ွာားမ အမ ွာားဆိုံားရရ ိ၍ႏိို႔ထြက္ျမင့္္မွာားစြွာထြက္ေစသည္။သိို႔ 
ေသွာ္ႏြွာားမ ွာား၏ ႏိို႔အရည္အေသြားနိမ္႔ေစ၍ အသက္ရ င္မႈကိို တိိုေစသည္။ စွာားက က္ ႏိို႔စွာား 
ႏြွာားမ ွာား သည္ အရည္အေသြားျမင့္္သည့္္စွာားက က္မ ွာားကိိုရရ ိ၍ အရည္အေသြားျမင့္္ မွာားသည့္္ 
ျမက္မ ွာား ကိိုရရ ိ ျခင္ားျဖင့္္ ႏိို႔မ ွာားစြွာ ထိုတ္ႏိိုင္ရမည္။ သိို႔ေသွာ္အေစ့္ဆံမ ွာား အ နည္ားငယ္ကိို 
ေကၽြားျခင္ားျဖင့္္ စွာားၿမ ံ႔ျပန္ႏြွာားမ ွာား၏ပထမအစွာအိမ္ရ ိမိိုက္ခရိို ေအွာ္ဂဲနစ္စင ္ မ ွာားကိိုေကၽြား 
ရန္ေပားႏိိုင္သည္။ ၎သည္ ႏြွာား မ ွာားအွာားအစွာမ ခႏၶွာကိိုယ္အစိိုင္အခဲ၊ ႏိို႔ ႏ င့္္အင္အွာား 
အျဖစ္ေျပွာင္ားရန္အကူ အညီေပားသည္။ ၀ိိုက္မင္ မ  “ေအွာင္ျမင္သည့္္ စည္ား မ ဥ္ားမ ွာ ႏြွာား 
မ ွာားတြင္ ပထမ အစွာအိမ္၌စီမမံႈျပ လိုပ္ႏိိုင္ရန္ တေန႔လ  င္ကိိုယ္ခႏၶွာအေလား ခ ိန္၏တစ ္ရွာ 
ခိိုင္ႏႈန္ား ထက္ပိို၍ အေစ့္အဆန္မ ွာားကိိုမေကၽြားသင့္္ပါ” ဟိုဆိိုပါသည္။ ကၽြန္ပ္တိို႔သည္ေန႔ 
တစ္ေန႔၏ေနွာက္ဆိုံားစွာား ခ ိန္တြင္စပါားဖြႏဲိုႏ င့္္အိုန္ားဆံေျခွာက္ကိိုသကွာ ရည္၁ား၁ ျဖင့္္ေရွာပါ 
သည္။ 
 

ပို ံ ၅-၉။ ထိုံားစံအရ 
စီမံခန္႔ခြမဲ ိုနိမ့္္ ေသွာ 
ႏြွာားစွာားက က-္
စိိုေနေသွာလယႏ္ င့္္
စပါားရိိုားျပတ ္
 



   

 

စွာားျမ ံ႔ျပနတ္ရိစၦွာနအ္စွာအျဖစအ္ွာဇိိုလွာေအွာငျ္မငမ္ႈမ ွာားႏ င့္္ဆိုာံးရႈံားမႈမ ွာား  
အွာဇိိုလွာ(အွာဇိိုလွာ ကွာရိိုလီနီယွာနွာ)သည္ႀကီားျမန္သည့္္ ေရေပၚတြငေ္ပၚေသွာ ဒရင ္
ေကွာက္ညြန္႔ကဲ့္သိို႔ေသွာအပင္(ဖန္ားပင္ - fern)ျဖစ္၍ပရိိုတင္ားဓါတ္ ၁၉ - ၃-%ပါ၀င္သည္ဟို 
အစီရင္ခံခဲ့္ၾကပါသည္။ကၽြနပ္္တိို႔သည္၎ကိိုေျမွာက္မ ွာားစြွာစိိုကပ္ ိ ား၍ၾကက္၊ဘဲႏ င့္္ငါားမ ွာားကိို
ေကၽြားပါသည္ (အခန္ား ၂ ႏ င့္္ အခန္ား၄ ကိိုၾကည့္္ပါ) (ပိုံ ၅-၁၀)။ အလ  ံပယ္ရ ိေနသည့္္ နွာပီ 
ယွာႏ င့္္စွာားက က္မ ွာားေၾကွာင့္္ ယခိုအခါတြင္၎တိို႔ကိို စွာားျမ ံ႔ျပန္တိရစၦွာန္အစွာအျဖစ္အသိုံား 
မျပ ပါ။ ထိို႔ျပင္ကၽြန္ပ္တိို႔တြင္ကန္႔သန္႔ထွာားသည့္္ အွာဇိိုလွာရ ိေန၍ ၎တိို႔အွာား ၀က္ထီားမ ွာား  
ႏ င့္္ေမြားျမဴေရားၾကက္၊ ဘဲမ ွာားကိိုေကၽြားသည္။ သိို႔ေသွာ္ ကန္ယွာကူမွာရီတိုိင္ား၊ တွာေမလ္ နွာဒူ 
ေဒသမ  ဗီဘီခါနန္ဒါ ကင္ဒရွာ - သဘွာ၀ရင္ားျမစ္မ ွာားဖြံ႔ၿဖိ ားမႈစီမံကိန္ား (Vivekananda 
Kendra-Natural Resources Development Project (VK- NARDEP) (ဗီေက- 
အန္ေအ အွာရ ္ ဒီအီားပီ) ၏ စမ္ားသပ္မႈအရ အသင့္္အတင့္္အဆင့္္ရ ိ စွာားက က္မ ွာားအစွာား 
အွာဇိိုလွာကိိုေကၽြားပါကႏြွာားမ ွာား၏ ႏိို႔ထြက္ႏ င့္္အရည္အေသြားမ ွာားထိိုားတက္သြွာားသည္ဟို ဆိို 
သည္ (ပရွာဘူ ၂၀၀၇)။ 
 

 
 
အွာဇိိုလွာကိို ႏိို႔စွာားႏြွာားမ ွာားေရြားခ ယ္စရွာအစွာအျဖစ္ေကၽြားရန္အတြက္အိႏၵိယႏိိုင္ငံရ ိ အဲန္ဂ  ီ
အိို တစ္ခိုမ စတင္မိတ္ဆက္ေပားခဲ့္သည္။ အထက္ဗီေက- အန္ေအအွာရ္ဒီအီားပီ ေလ့္လွာမႈ 
ႏ င့္္ ဆန္႔က င္ကွာ စတင္စမ္ားသပ္သည့္္ စီမံခ က္မ ွာားတြင္ ရလဒ္အလြန္ညံ့္သည္ကိို ေတြ႔ရ 
သည္ (တွာမိကူမွာရန ္ႏ င့္္ ရွာအိို၊၂၀၁၂)။ ၎သည္ေဒသခံလူထိုမ ွာားအွာား “အေျဖရ ွာျခင္ား” 
ကိိုအသိမေပားမီစမ္ားသပ္မႈမ ွာားျပ လိုပ္သင့္္သည္ကိို မီားေမွာင္ားထိိုားျပျခင္ားျဖစ္သည္။ ထိိုသိို႔ျပ  

ပို ံ၅-၁၀။ 
ကၽြန္ပတ္ိို႔၏လတၱတီြဒ္၁၅
ဒီဂရတီြင္အွာဇိိုလွာမ ွာား 
သည္ေနေအွာကလ္ိုံားလိုံား 
ေရွာက္ေနေသွာေနရွာ 
တြငထ္က္အရပိ္၄၀-၈၀% 
ရ ိေသွာေနရွာတြငပ္ိို၍ 
ေကွာင္ားသည။္ 
 



   

လိုပ္ရျခင္ားမ ွာနည္ားပညွာ အသစ္တစ္ခို သိို႔မဟိုတ္ အယူအဆတစ္ခိုသည္သင္ ၏သီားျခွာား 
ပတ္၀န္ားက င္ႏ င့္္ ဓေလ့္ထိုားံစံမ ွာား ႏ င့္္အဆင္ေျပျခင္ားရ ိေစရန္ေသခ ွာစမ္ားသပ္ျခင္ားျဖစ္သည္။ 
 
အိႏၵိယႏိိုင္ငံတြင္လမ္နွာ မိိုင္နွာ (သွာမန္ဘဲစွာားေရေမ ွ္ာပင္)၊ အီပိိုမီအီယွာ ရက္တန္မ ွာား 
ကန္ကိုန္ား သိို႔မဟိုတ္ ကန္ဇြန္ားပင ္ (အီပိိုမိိုအီယွာ ရက္ပ္တန္) ေရ ကွာားထရက္ (ထရွာပါ 
နွာတန္) ႏ င့္္ ဆွာဗီနီယွာ ကူကူလွာတွာ (အွာဇိိုလွာႏ င့္္ မၾကွာခဏမ ွာား တတ္သည္) 
တိို႔ကိိုႏႈိင္ားယ ဥ္သည့္္ စမ္ားသပ္မႈမ ွာားတြင္ သွာမန္ဘဲစွာားေရေမ ွာ္ပင္ႏ င့္္ ကန္ဇြန္ားပင္မ ွာား၌ 
ပိိုမိိုျမင့္္မွာားသည့္္အစွာေျပွာင္ား လဲျခင္ားအခ ိ ားႏ င့္္ ပရိိုတင္ားျမင့္္မွာားသည္ - ၂၈% ႏ င့္္ ၃၂% 
အသီားသီားရ ိၾကသည္ (ကွာလီတွာ ႏ င့္္အျခွာား၊ ၂၀၀၇၊ ဘစ္၀ါစ ္ ႏ င့္္ စွာခါ ၂၀၁၃)။ 
အေကွာင္ားဆိုံားေသွာ ဤတိရစၦွာန္အစွာပငမ္ ွာားကိိုဖန္ေရ ေလ ွာင္အိမ္မ ွာားျဖင့္္ စိိုက္ ပ ိ ား 
ႏိိုင္သည္။ သိို႔ေသွာ္ ပိုံမ န္ရိတ္ႏိိုင္ရန္အတြက္ ငါားမ ွာားႏ င့္္ ခြျဲခွာား ထွာားရမည္။ (သိို႔မဟိုတ္ပါက 
ငါားမ ွာားသည္ ထိိုအပင္မ ွာားကိို စွာားလိမ့္္မည္)။ အိႏၵိယေလ့္လွာ မႈတြင ္ အွာဇိိုလွာ 
လည္ားပါ၀င္မည္ဟို ကၽြန္ပ္ေမ  ွ္ာလင့္္ပါသည္။ ကၽြန္ပ္တိို႔သည္ ရႏိိုင္ေသွာ အွာဇိိုလွာ ကိို(ငါား၊ 
ၾကက္ႏ င့္္ ၀က္ထီားထိုတ္လိုပ္မႈတြင္ ၎တိို႔အွာား ေကၽြားၿပီားေနွာက္) ႏြွာား မ ွာားအွာား ည 
ေနစွာအျဖစ ္စပါားဖြႏဲို ႏ င့္္သကွာေရထည့္္၍ ေကၽြားပါသည္။ 
 
အွာဇိိုလွာ ႏ င့္္ ဆွာလ္ဗွာနီယွာ ကဲ့္သိို႔ေသွာေရတြင္ေပၚသည့္္ အပင္မ ွာားကိိုလယ္သမွာားမ ွာား 
သည္လိိုသည္ထက္ပိို၍ ရတိ္သိ္မ္ားျခင္ားမျပ မရိန္ သတိျပ ရပါမည္။ ထိိုသိို႔ျပ လိုပ္ျခင္ားျဖင့္္ 
ရည္ရ ည္တည္တံ့္သည့္္ ထိုတ္လိုပ္မႈကိို ျပ လိုပႏိ္ိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သေဘွာတူညီခ က္ရထွာား 
သည့္္စည္ားမ ဥ္ားတစ္ခိုမ ွာ(အေကွာင္ားဆိုံားအေျခအေနမ ွာားေအွာက္တြင္)တပတ္လ  င္ေရေပၚ
တြင္ေပၚေနသည့္္ ဘိို္င္အိိုမတ္စ္မ ွာားကိို တ၀က္ထက္ပိို၍ မရိတ္ရန္ျဖစ္သည ္ (သိို႔မဟိုတ္ 
တရက္လ  င္ ဘိိုင္အိိုမတ္စ္စိုစိုေပါင္ား၏ ၁/၇)။ လ ည့္္ကြက္မ ွာ ၎ဟင္ားရြက္အဆင့္္/အရြယ္ 
သိို႔လ  င္ျမန္စြွာေရွာက္ ေစရနအ္တြက္လယ္သမွာားမ ွာားသည္သူတိို႔၏စနစ္တြင္မည္သည့္္ရိတ္ 
သိမ္ားနည္ားသည္ ပိိုမိိုထိေရွာက္မႈရ ိသည္ကိို ၾကည့္္ရႈေလ့္လွာရမည္ဟူေသွာ အခ က္ပင္ျဖစ ္
သည္။ အွာဇိိုလွာသည္ ဘဲစွာားေရေမ ွ္ာထက္ ေရလႈပ္ရ ွာားမႈကိိုခံႏိိုင္သည္။ ဆွာဗီနီယွာသည ္
ႀကီားထြွာားမႈအျမန္ဆိုံားျဖစ္သည္။သိို႔ေသွာ္က ဴားေက ွာ္မႈျပ လိုပ္ႏိိုငသ္ည္။အွာလိိုဟွာေဟွာက္စ္
တြင္ အွာဇိုိလွာထိုတ္လိုပ္မႈအေကွာင္ားဆိုံားသည္ ပ မ္ားမ  အွာားျဖင့္္ ၁၉၄ ဂရမ/္စတိုရန္ားမီတွာ 
ျဖစ္သည္။ ပစၥည္ားမ ွာားကိိုအေျခွာက္လ မ္ားေသွာ ခ င္ားသည္ အွာဇိိုလွာမ ွာားကိိုေရစစ္သည့္္ 



   

အခ ိန္တြင ္ မ တင္ရန္အေကွာင္ားဆိုံားျဖစ္သည္(ပိုံ၅-၁၁)။ နံနက္ပိိုင္ားတြင္ရိတ္၍အပင္မ ွာားမ  
ေရ မ ွာားက ရန ္၂၄ နွာရီေရစစၿ္ပာီးမ အေလားခ ိန္္ကိိုခ ိန္ပါသည္ (မခိယ္စန၊္ ၂၀၁၇)။ 
 

 
 
 
မိိုရငဂ္ါတရိစၦွာနအ္စွာသညႏ္ြွာားႏိို႔ထိုတလ္ိုပျ္ခငာ္းကိိုတိိုားတကေ္စ ႏိိုငျ္ခငာ္း 
အီားဒီအဲန ္ ၆၈ “ နီကွာရွာဂါြတြင္ မိိုရင္ဂါအသိုံားျပ မႈအသစ္ေလ့္လွာမႈ” တြင္လိို ၀ဲလ ္ ဖူလီ 
(၂၀၀၀) ၏အဆိိုအရ မိိုရင္ဂါမ ွာားကိို ႏိို႔စွာားႏြွာားမ ွာားစွာားသိုံားမႈ ၄၀-၅၀% အထိရ ိလွာပါက 
ႏိို႔ထြက္မ ွာ ၃၀%အထိတိိုားလွာသည္။ ယင္ားေဆွာင္ားပါားမ  - “မိိုရင္ဂါရြက္မ ွာားတြင္ပါ၀င္သည့္္ 
ပရိိုတင္ားဓါတ္သည္ အျခွာားေသွာအွာားျဖစ္ေစသည့္္အစွာႏ င့္္ ညီမ  ေနႏိိုင္သည္။ မိိုရင္ဂါရြက္ 
၄၀-၅၀% ပါသည့္္ ကၽြ၊ဲ ႏြွာားအစွာကိို သကွာရည္၊ ႀကံ၊ ဆင္ငိိုျမက္အႏို၊ ခ ိ (ႏိုေသွာ) ေသွာ 
ေျပွာင္ားမ  ိားႏ ံစွာားပင္မ ွာား သိို႔မဟိုတ္ ေဒသတြင္ရႏိိုင္ေသွာမည္သည့္္အရွာမဆိိုႏ င့္္ ေရွာေႏ ွာ 
သင့္္သည္”။ 
 
အျခွာားေသွာ စွာားၿမ ံ႔ျပနတ္ရိစၦွာနမ္ ွာားကိိုအစွာေကၽြားျခငာ္း  
 
ေရကၽြ ဲ 
တွာမွာေရွာ သိို႔မဟိုတ္ မင္ဒိိုရိို ကၽြပဲိုသည ္ ဖိလိပိိုင္ႏိိုင္ငံ မင္ဒိိုရိိုကၽြန္ားတြင္အစိုလိိုက္ေတြ႔ရ 
သည့္္ ေရကၽြတဲမ ိ ားျဖစ္သည္။ ၎သည္ဖိလိပိိုင္တြင္သွာျဖစ္ပြွာားသည့္္ကၽြမဲ ိ ားျဖစ္၍မ  ိားစိတ္မ ွာ 
အႏၱရွာယ္ရ ိလွာသည္။ အေကွာင္ ၅၀၀ သွာက န္၍ ခိိုင္ားေစေသွာတိရစၦွာန္အျဖစ္အသိုံားမျပ  
ေတွာ့္ပါ။ ဖိလစ္ပိိုင္ႏိိုင္ငံရ ိကၽြမဲ ွာားသည္ တွာမွာေရွာ ထက္မ ွာားစြွာပိိုႀကီားသည္။ မူားရွာ သည္ 
ေဒသေပါက္ေရကၽြ ဲ (ဘူဘွာလပ္စ ္ဘူဘွာလစ္) ျဖစ္၍ အိႏၵိယႏိိုင္င ံပန္ဂ ပႏ္ င့္္ ဟွာယွာနွာ 

ပို ံ၅-၁၁။ အွာဇိိုလွာမ ွာား 
ကိို ေရမ  ထိုတ္စဥ္ ေရကိို 
စစ္ႏိိုင္ရနဆ္ ီမ ွာားတြင္အ 
ေၾကွ္ာမ ွာားကိိုဆယ္သည့္္ 
စကွာ/ခ င္ားသည္ေကွာင္ား
စြွာအသိုံား၀ငသ္ည္။ 
 



   

ျပည္နယ္မ  မူရင္ားမ ွာားျဖစ္၍ ႏိို႔ရည္ထိုတ္လိုပ္မႈအတြက္ထွာားရ ိသည္။ အိႏၵိယရ ိေဒသအခ  ိ ႔တိို႔ 
တြင္အီတွာလ ံမိိုဇဲလွာားဒိန္ခဲအစစ္ကိိုထိုတ္လိုပ္ရန္အတြက္အထူားျပ ေဆွာင္ရြက္ထိုတ္လိုပ္
သည္။ 
 
ခိိုင္ားေသွာတိရစၦွာန္မ ွာားကိို ၎တိို႔အွာားခိိုင္ေစေသွာ အလိုပ္အေပၚတြင ္ မူတည္၍ ပရီမီယွာ 
ေလ ွာ့္၍ေကၽြားႏိိုင္သည္။ နွာပီယွာျမက္မ ွာားကိိုရရ ိႏိိုင္၍လိုပ္ငန္ားရ ိရွာေနရွာသိို႔ျဖတ္၍သယ္ 
ေဆွာင္ႏိိုင္ပါသည္။ ျပင္ားထန္ေသွာလိုပ္ငန္ားမ ွာားကိို လိုပ္သည့္္တိရစၦွာန္မ ွာားသည္လိုံေလွာက္ 
ေသွာေရႏ င့္္ကယ္လိိုရီမ ွာားစြွာလိုိအပ္သည္။ သကွာရည္မ ွာားသည္သူတိို႔၏အင္ အွာားအတြက္ 
လိိုအပ္သည့္္ ေန႔တစ္ေန႔၏အစွာ ၁-၅%ထပ္ေဆွာင္ားေပားႏိိုင္သည္။ အီားဒီအဲန ္ ၅၃ အရ 
သင္သည္ တိရစၦွာန္ဆြအဲွာားႏ င့္္အလိုပ္လိုပ္ပါက ေတလွာအင္တွာနယ္ရ င္နယ ္ (Tillers 
International) ကိိုသိရန္လည္ားလိိုအပ္သည္။ သူတိို႔တြင္ ဖြံ႔ၿဖိ ားဆဲ ႏိိုင္ငံမ ွာားရ ိအလိုပ္လိုပ္ 
သည့္္ တိရစၦွာန္မ ွာားႏ င့္္သက္ဆိိုင္ေသွာ အထူားျပ ထွာားသည့္္ က ယ္ျပန္႔ေသွာ အခ က္အ 
လက္မ ွာား ႏ င့္္သင္တန္ားမ ွာား ရ ိသည္။ သူတိို႔တြင္ေရေလ ွာင္ရနအ္တြက္ ကြန္တိိုျပ ျပင္ေျမ 
မ ွာားႏ င့္္ မွာဒါ ဂက္စကွာ ရစပ္င္ားမ ွာားတြင္ ခိိုင္ားသည့္္ တိရစၦွာန္မ ွာားစသည္တိို႔ပင္ရ ိသည္။ 
ထပ္ေဆွာင္ားအခ က္အလက္အတြက္ ဤလင့္္ခ္ကိိုၾကည့္္ပါ။  
 
ႏြွာားထီားမ ွာား၊ တိဗက္ႏြွာားရိိုင္ားတစ္မ ိ ား၊ ကိုလွာားအိုပ္၊ ေတွာင္အေမရိက ကိုလွာားအိုပ္မ ိ ား၀င ္
တိရစၦွာန္တစ္မ ိ ား၊ ထူ၍နက္ေမ ွာင္ေသွာ အေမႊားရ ိသည့္္ ေတွာငအ္ေမရိကကိုလွာားအိုပ္မ ိ ား၀င ္
တစ္မ ိ ား၊ တန္ျဒွာေဒသသမင ္ စသည္တိို႔သည္ စွာားၿမ ံ႔ျပနတ္ိရစၦွာန္မ ွာားျဖစ္၍၎တိို႔ အ 
ေၾကွာင္ားကိို ေရားသွာားလိိုၾကမည္။ သိို႔ေသွာ္အစွာမ ွာားကိိုမ၀ယ္မီလိိုအပ္မႈကိိုေသခ ွာစြွာစီ 
စစ္ပါ။ ဤေဒသခံ စွာားၿမ ံ႔ျပန္တိရစၦွာန္မ ွာားကိိုသင္၏ လယ္ယွာပတ္၀န္ားက င္တြင္သင္ဖန္တီား 
ထွာား သည့္္ မ ွာားျပွာားလ သည့္္အစွာမ ွာားျဖင့္္ စနစ္တက  စီစဥ္ေကၽြားေမြားႏိိုင္သည္။ 
 
ဆတိမ္ ွာားအတြကအ္ျခွာားေသွာေရြားခ ယစ္ရွာအစွာမ ွာား  
ဆိ္တ္မ ွာားသည္ျမက္မ ွာားကိိုစွာား၍အေသားစွာားလယ္သမွာားအမ ွာားစိုသည္မိမိတိို႔စွာားက က္မ အ
စွာကိိုေကၽြားသည့္္အစွာထက္အျခွာားအစွာမ ွာားကိိုလိိုအပ္သည္။ျဖတ္၍သယ္ေဆွာင္လွာသည့္္ 
ပဲေတွာင့္္ရ ည္ပင္မ ွာားသည္ အစွာလည္ပတ္မႈအတြက္ျဖစ္ႏိိုင္သည္၊ သိို႔ေသွာ္ ပဲေတွာင့္္ 
ရ ည္ပင္သီားသန္႔အေပၚတြင္မ ခီိိုျခင္ားမရ ိပါ။ ဆိတ္မ ွာားသည္အစိမ္ားမ ွာား၊ သိုံားရြက္ဆိိုင္ပဲရိိုင္ားပင္၊ 
အယ္ဖွာလ္ဖွာ သိို႔မဟိုတ္ ျဖတ္၍သယ္ေဆွာင္သည့္္ ပဲေတွာင့္္ရ ည္ပင္မ ွာားစသည့္္ အစိို 



   

ဓါတ္မ ွာားသည့္္အစွာကိို အလြန္အမင္ားစွာားပါက အစွာအိမ္အတြင္ားတြင္ ေသားငယ္သည့္္ 
ဂက္စ္ဗူေဘွာင္ားကေလားမ ွာားျဖစေ္စ၍ဗိိုက္ပြေစသည္။၎သညအ္သက္အႏၱရွာယ္ျဖစ္ေစႏိိုင္
သည္။ ဂက္စ္ ၏အျမ  ပ္ဗူေဘွာငာ္းမ ွာားသည္ ဆိတ္မ ွာားကိို ေလတက္ေစႏိိုင္သည္။ အပင္တစ္ 
ႏ င့္္တစ္မ ိ ားအၾကွာား ပရိိုတင္ားပါ၀င္မႈမတူညီပါ။ သိို႔ေသွာ္ သေဘွာတူသတ္မ တ္ ထွာားသည့္္ 
စည္ားမ ဥ္ားမ ပဲေတွာင့္္ရ ည္မ ိ ား၂/၃ႏ င့္္ ျမက္ ၁/၃ ႏ င့္္အျခွာားအစွာထက္ပိိုသည့္္ အစွာကိို 
မေပားသင့္္ဟိုယူဆသည္။ 
 
သတ္မ တ္ထွာားသည့္္ျမက္၊ အပင္ပိုႏ င့္္ျဖတ္၍ သယ္ေဆွာင္သည့္္ပဲေတွာင့္္ ရ ည္ခ  ံပင္မ ွာား 
အျပင ္ကၽြန္ပ္တိို႔၏ ဆိတ္မ ွာားကိို ထန္ားရြက္မ ွာား၊ ၀ါားမ ွာားႏ င့္္ တမွာရြက္မ ွာားကိိုေကၽြားပါသည္။ 
တမွာကိိုအျခွာားေသွာ အစိမ္ားေရွာင္အစွာ မ ွာားစြွာတိို႔ႏ င့္္ လြတ္လပ္စြွာေရြားခ ယ္စွာားေစသည္။ 
အဘယ္ေၾကွာင့္္ဆိိုေသွာ္ ၎သည္ သဘွာ၀သန္ေကွာင္ကိိုခ ေသွာေဆားျဖစ္၍ ဆိတ္မ ွာား 
လိိုအပ္သေလွာက္ နည္ားနည္ားခ င္ား ၀ါားစွာားႏိိုင္သည္။ ၎သည္သိိုားမ ွာားအတြက္ လည္ားအ 
လြန္ထိေရွာက္မႈရ ိသည္ဟိုဆိိုပါသည္(ခ န္ျဒွာ၀ါသွာနီ ႏ င့္္အျခွာားသူမ ွာား၊ ၂၀၀၆)။  
 
လတ္ဆတ္သည့္္အိုန္ားသီားသည္လည္ားဆိတ္စွာအတြက္အျခွာားေသွာေရြားခ ယ္စရွာအစွာျဖစ္
သည္။ ကၽြန္ပ္တိို႔ေဒသရ  ိအိုန္ားပင္စိိုက္သည့္္ လယ္သမွာားမ ွာားသည္ ရင့္္ေသွာအသီားမ ွာားကိို 
ဆြတ္ခူား၍ေတွာခိုတ္ဓါားမ ွာားျဖင့္္ခြကဲွာဆိတ္မ ွာားကိိုေကၽြားၾကသည္။ ကၽြန္ပ္တိို႔၏ကၽြန္ားအေပၚရ ိ 
အေမရိကန္တစ္ဦားသည္ ေန႔စဥ္အိုန္ားသီားေကၽြားျခင္ားျဖင့္္ သူ၏ဆိတ္မ ွာားသည္ေယဘိုယ အွာား 
ျဖင့္္က န္ားမွာေရားအလြန္ပင္ေကွာင္ားမြန္၍အေလားခ ိန္တိိုားလွာၿပီား သဲဆန္သည့္္ သူ၏လယ္ယွာ 
မ ွာားတြင္စီမံလႊတ္ေၾကွာင္ား၍ ေကၽြားရသည့္္အခ ိန္ေလ ွာ့္ သြွာားေစသည္ကိို ထင္ရ ွာားစြွာသိရ ိခဲ့္ 
သည္။ သိုေတသနမ  အိုန္ားဆံေျခွာက္အစွာ(အိုန္ားသီားအသွာားေျခွာက္)သည္ ႏြွာား၊ ဆိတ္ 
ႏ င့္္သိိုားမ ွာားတိို႔၏ ပရိိုတင္ားစွာားသိုံားမႈကိို တိိုားေစသည္။ အိုန္ားသီားအသွာားေျခွာက္အစွာသည္ 
အစွာားၿမ  ံ ႔ျပန္တိရစၦွာန္မ ွာား အတြက္တန္ဖိိုားရ ိသည့္္ အစွာျဖစ္၍ ျမက္-ေကၽြား တိရစၦွာန္မ ွာားအ 
တြက္ ပရိိုတင္ားအစွာားထိိုားအစွာအျဖစ္အသိုံားျပ ႏိိုင္သည္ (မွာနခိါမွာန ိ ၂၀၁၁)။ အိုန္ားသီားဆံ 
ေျခွာက္မ ွာားကိိုေကၽြားသည့္္အခါ ပါ၀င္သည့္္ ဟက္စိန္ား(hexane= အယ္လ္ကိိုင္ားအမ ိိုားအစွာား 
မ ွာားထမဲ  အေရွာငမ္ဲ့္ဟိိုက္ၿဒိ  ကွာဘြန္ အရည)္ကိို ေရ ွာင္ရန္လိိုအပ္ပါသည္။ထိိုဓါတိုအၾကြင္ား 
အက န္သည္ မလိိုလွာားအပ္ေသွာ အရွာျဖစ္သည ္(ဟီဥဇီ ဗြ ီႏ င့္္အျခွာားသူမ ွာား၊ ၂၀၁၅)။  
 



   

အင္ဒိိုနီားရ ွာားႏိိုင္ငံ စူလွာ၀ီစီမ တငျ္ပသည့္္ဥပမွာအရ တိိုားတက္မႈရ ိေသွာ ဆိတ္ ထိုတ္လိုပ္မႈ 
စနစ္တြင္နွာပီယွာျမက္(ပင္နီစတီမ္ပါပါရီယမ)္ကိိုအိုန္ားပင္စိုမ ွာားေအွာက္တြင္ေပါင္ားစပစ္ိိုက ္
ပ ိ ားသည္။ သူတိို႔၏ ေကွာက္ပဲသီားႏ ံ တိရစၦွာန္ေမြားျမဴေရားစနစ္(အိုန္ား-တိရစၦွာန္အစွာ-ဆိတ္) 
စနစ္တြင္လီယူကွာအီနွာ ႏ င့္္ ဂ ီရီစီဒီယွာ ပဲေတွာင့္္ရ ည္ကိိုလည္ားအသိုံားျပ သည္။ ဤအရွာ 
သည္ “ဆိတ္မ ွာားစွာားရန္လိို အပသ္ည့္္ အစွာမ ွာားအတြက္အေထွာက္အကူျဖစ္ရန ္ရ ွာားပါား 
ေသွာ ေကွာင္ားမြန္သည့္္ တိရစၦွာန္စွာ (ျမက္ႏ င့္္ ပဲပင)္ ထိုတ္လိုပ္ျခင္ား” အတြက္အ ျခွာား 
ေသွာဥပမွာ တစ္ခိုျဖစ္သည္။ အစွာေကၽြားျခင္ားမ ရရ ိ ေသွာေျမၾသဇွာသည္ ေအွ္ာဂဲနစ္ 
ေျမၾသဇွာအျဖစ္ ေျပွာင္ားလဲသြွာားမည္မ ွာအမ နပ္င္ျဖစ္သည္။ ဤအရွာသည္ စွာားက က္ႏ င့္္ 
အိုန္သီားထြက္ႏႈန္ားႏ စ္မ ိ ားစလိုံားႀကီားထြွာားမႈျမန္ေစသည့္္နည္ားလမ္ားတစ္ခိုျဖစ္သည္(ပိိုလွာခိတ္ 
ႏ င့္္အျခွာားသူမ ွာား ၂၀၀၁)။ 
 
သိိုား  
တိိုားတက္မႈေနွာက္က က န္ခဲ့္သည့္္သိိုားမ ွာားစြွာတိို႔သည္အပူပိိုင္ားေဒသမ ွာားတြင္လ ည့္္လည္ေန
၍ရ င္သန္ေနၾကသည္။သိို႔ေသွာ္ႀကီားထြွာားမႈႏ င့္္ခံႏိိုင္ရည္ရ ိမႈနည္ားသည္။လိုပ္ငန္ားကၽြမ္ားက င္မႈမ
ရ ိေသားေသွာသူမ ွာားအတြက္ ဆိတ္မ ွာားျဖင့္္စတင္ပါက ပိို၍သင့္္ေတွာ္မည္။ သိို႔ေသွာ္ သိိုားငယ္ 
ေလားႏ င့္္သိိုား မ ွာားသည္မ န္ကနသ္ည့္္ ရွာသီဥတိုေအွာက္တြင္ ေကွာင္ားမြန္ေသွာစီမံခန္႔ခြမဲႈျဖင့္္ 
ရ င္သန္ ေပါက္ပြွာားႏိိုင္သည္။ သိိုားမ ွာားသည္ ေရဓါတ္ကိုန္ခန္ားလြယ္၍ ၿငိမ္ေနေသွာ ကန္မ ွာား 
သိို႔မဟိုတ္ လက္ဆြပဲိုံားမ သန္႔ရ င္ားေသွာ ေရကိိုသွာေသွာက္ၾကသည္။ ေရြ ႔လ ွာားေနေသွာေရ၊ 
ေခ ွာင္ားမ ွာားႏ င့္္ ျမစ္မ ွာားသည္သင္၏ ေရစီမံကိန္ားတြင္အကူအညီျဖစ္မည္မဟိုတ္။ သူတိို႔ကိို 
လည္ားက ဴားေက ွာ္၀င္ေရွာက္သူမ ွာား၏ရန္မ ကွာကြယ္ရန္လိိုအပသ္ည္။သိိုားမ ွာားသည္ပိို၍ေအား 
ျမသည့္္ရွာသီဥတိုကိို လိိုအပ္သည္။ အဘယ္ေၾကွာင့္္ဆိိုေသွာ္ သူတိို႔သည္ အပူေၾကွာင့္္ေလ 
ျဖတ္ျခင္ားလြယ္ကူစြွာ ျဖစ္ႏိိုင္သည္။ သတင္ားေကွာင္ားမ ွာားမ ွာ သိိုားငယ္ေမြားျမဴေရားတြင္မတူညီ 
မႈမ ွာားစြွာရ ိေသွ္ာလည္ား ဘရွာဇီားလ္ႏိိုင္ငံတြင္ျပ လိုပ္သည့္္သိုေတသနအရ အပူပိိုင္ားေဒသ 
စွာားက က္မ ွာားတြင္ အထူားသီားသန္႔ေမြားႏိိုင္သည္ဟိုဆိိုသည္(ပိိုလီ ႏ င့္္အျခွာားသူမ ွာား၊ ၂၀၁၃)။ 
 
စွာားၿမ ံ႔ျပနတ္ရိစၦွာနမ္ ွာား အတြကသ္စရ္ြကစ္မိာ္း (ေဆွာငာ္းအခါတြငတ္ရိစၦွာနေ္က ြားရန ္
အေျခွာကမ္လ နာ္းဘ ဲသိိုေလ ွာငထ္ွာားေသွာျမက)္  
ကၽြန္ပ္တိို႔သည္ကေဇွ္ာေဖါက္ထွာားသည့္္အစွာအနည္ားငယ္ကိိုကၽြန္ပ္တိို႔၏ငါား၊၀က္ထီားမ ွာားႏ င့္္
ေမြားျမဴေရားတိရစၦွာန္မ ွာားကိိုေကၽြားပါသည္။ သိို႔ေသွာ္ကၽြန္ပ္တိို႔သည္ ကၽြန္ပ္တိို႔၏အစွာအိမ္-



   

ေလားခိုရ ိသည့္္မိတ္ေဆြမ ွာားအတြက္ေကၽြားသည့္္အစွာမ ွာားျဖစသ္ည့္္ ျမက္မ ွာား၊အေစ့္အဆံမ ွာား 
သိို႔မဟိုတ္ ပဲမ ွာားကိို ကေဇွ္ာ/အခ ဥ္ေဖါက္ျခင္ား သိို႔မဟိုတ္ သိိုေလ ွာင္ျခင္ားမျပ ပါ။ အေသားစွာား 
လယ္ယွာမ ွာားတြင္ ထပ္ေဆွာငာ္းလိုပ္သွာားႏ င့္္စီမံမႈမ ွာားသည္ ကိုန္က မႈမ ွာားကိိုသက္သွာေစ 
သည္။ အီကိိုလီမ ွာားသည္ ျပႆနွာျဖစ္ႏိိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကင့္္ဆိိုေသွာ္ အက္စစ္အ 
လြန္မ ွာားႏိိုင၍္ (ခႏၶွာကိိုယ္တြင္အက္စစ္မ ွာားလြန္ားျခင္ား) ကေဇွ္ာေဖါက္ထွာားေသွာအစွာမ ွာားမ  
ျဖစ္ႏိိုင္သည္။ အီ၊ကိိုလီမ ွာားသည္ အစွာေျခအိမ္တြင ္ ထိိုအေျခအေနမ ွာားေၾကွာင့္္ ပိိုမိိုမ ွာား 
ျပွာားလွာႏိိုင္သည္။ အစွာအွာားလိုံားသည္ အီ၊ ကိိုလီအေရအတြက္ ျမင့္္မွာားမႈျဖင့္္ ၾက ံေတြ႔ရ 
သည္။ အဘယ္ေၾကွာင့္္ဆိိုေသွာ္ ဘက္တီားရီားယွာားမ ွာားသည္ ျမင့္္ေသွာအက္စစ္ပတ္၀န္ား 
က င္တြင္ အသက္ရ င္ႏိိုင္(pH နိမ့္္)၍ ပြွာားမ ွာားေသွာေၾကွာင့္္ျဖစ္သည္။ ကေဇွ္ာေဖါက္ထွာား 
ေသွာ အစွာမ ွာားသည္ အီ၊ ကိိုလီကိိုေမြားျမဴျခင္ားမရ ိပါ၊ သိို႔ေသွာ္ ႏြွာား၊ ဆိတ္ စသည္တိို႔သည္ 
သူတိို႔၏ စြန္႔ပစ္လမ္ားေၾကွာင္ားတြင္ ျမင့္္မွာားစြွာထိုတ္လိုပ္သည္။ ေနွာက္ေခ ား ေျမၾသဇွာႏ င့္္ 
အစွာကြင္ားမ ွာားသည္ ေရွာဂါသယ္ေဆွာင္သည့္္ေနရွာျဖစ္သည္။ စွာားၿမ ံ႔ျပန ္ တိရစၦွာန္မ ွာား၏ 
ကေဇွာ္ ေပါက္ေစသည့္္ အက္စီဒီအိိုစစ ္ (Fermentative Acidosis of Ruminants 
(RAGFAR))ႏ င့္္ပတ္သက္၍မ ီျငမ္ားခ က္မ ွာားအႀကံျပ အဖြဲ႔၏အဆိိုအရ“အစွာေျခသည့္္ပထမ
အစွာအိမ ္ pHသည္ စိုစည္ားထွာားသည့္္အစွာမ ွာား သိို႔မဟိုတ္ သစ္ရြက္စိမ္ားမ ွာားကိိုေကၽြားၿပီား 
သည္ႏ င့္္တၿပိ င္နကစ္တင္က ဆင္ားလွာသည္။ စိုစည္ားထွာားသည့္္အေစ့္ဆံမ ွာား၊ ပဲပိုပ္ပ ဲ
သိို႔မဟိုတ္ ေျပွာင္ားတိို႔သည္ အစွာစိမ္ားမ ွာားထက္ pH က ဆင္ားမႈကိိုပိို၍ျဖစ္ေစသည္” 
(RAGFAR ၂၀၀၇။ ကၽြန္ပ္တိို႔၏ႏိို႔မ ွာားကိိုလိုံၿခံ စြွာထွာားႏိိုင္ရန္ကၽြန္ပ္တိို႔သည္အီကိိုလီျဖစ္ေပၚ 
လွာေစမႈကိိုႏ ိမ္နင္ားရန္ စိုေပါင္ားထွာားသည့္္ အစွာမ ွာားႏ င့္္ အစွာစိမ္ားမ ွာားကိိုမေကၽြားဘဲ 
ျမက္/အစိမ္ားမ ွာားကိိုေကၽြားသည္။ ထိို႔ေၾကွာင့္္ကၽြန္ပ္တိို႔တြင္ အေစ့္ဆံတမ ိ ားတည္ားကိိုသွာ 
ေကၽြားေသွာေနရွာမ ွာားထက္ အီကိိုလီညစ္ညမ္ားမႈနည္ားပါသည္။ ၀က္ထီားမ ွာားအတြက္ အစွာ 
စမိ္ား/သစ္ရြက္စိမ္ားကိို အခန္ား ၃တြင္ဖတ္ရႈႏိိုင္၍ စွာားၿမံ  ႔ျပန္တိရစၦွာန္မ ွာားအတြက္ ျပ ျပင္လိုပ္ 
ေဆွာင္ႏိိုင္ပါသည္။ သိို႔ေသွာ္ ငါားစွာမ ွာားအတြက္ ပဲမ ွာားကိိုအစွာားထိိုားျခင္ားတြင္ သတိျပ ရန္လိို 
အပ္ပါသည္။ ပဲပိုပ္ပဲအစွာကိိုေရ ွာင္ပါ။အိႏၵိယႏိိုင္ငံတြင္ကၽြႏဲြွာားအစွာကေဇွ္ာေဖါက္သည့္္နည္ား 
တစ္နည္ားကိို လက္ေတြ႔စမ္ားသပ္ေဖၚျပခဲ့္ပါသည္။ 
 
ပပဲိုပပ္ႏဲ င့္္ပတသ္က၍္မ တတ္မာ္းတငထ္ွာားသည့္္ျပႆနွာမ ွာား  
အွာလိိုဟွာေဟွာက္စ္တြင္ ကၽြန္ပ္တိို႔၏မည္သည့္္ၿခံေမြားတိရစၦွာနက္ိိုမ   ပဲပိုပ္ပ ဲမေကၽြားပါ၊။ အ 
ေၾကွာင္ားမ ွာ ပဲပိုပ္ပဲသည ္က န္ားမွာေရားကိို ထိခိိုက္ေစျခင္ားေၾကွာင့္္ျဖစ္သည္။ ပဲပိုပ္ပဲတြင ္ဖက္ 



   

ႀထိ စႀတိ ဂ င ္ႏ င့္္ အင္ဇိိုင္ားအဟန္႔အတွာားမ ွာားပါ၍ လူႏ င့္္ေမြားျမဴေရား တိရစၦွာန္ႏ စ္မ ိ ား စလိုံားကိို 
ျပႆနွာျဖစ္ေစသည္ (အိိုင္အီားအိပ္ခ ္ ၂၀၀၀)။ ပဲပိုပ္ပႏဲ င့္္ပတ္သက္သည့္္ စိိုား ရိမ္မႈမ ွာားကိို 
အခန္ား၄တြင္ အက ဥ္ားခ  ံားေဖၚျပထွာားသည္။ အွာလိိုဟွာေဟွာက္စ္တြင္ ရ ိေန ေသွာ 
ကၽြန္ပ္တိို႔သည္ဗီဇအွာားျဖင့္္ျပ ျပငထ္ွာားသည့္္ေအွာဂဲနစ္စင္မ ွာား (genetically modified 
organisms (GMOs)) ကိိုလည္ားေရ ွာင္ရ ွာားသည္ ။ 
 
နဂိိုာံး  
ႏြွာားမ ွာား၊ ဆိတ္မ ွာား၊ သိိုားမ ွာားႏ င့္္ကၽြမဲ ွာားေမြားျမဴေကၽြားေမြားေသွာလယ္သမွာားမ ွာားသည္ အစွာ 
မ ွာားကိိုအနည္ားဆိုံားကိိုသွာ၀ယ္ယူသင့္္သည္။လယ္သမွာားမ ွာားသည္လိိုအပ္သည့္္ေန႔စဥ္ေကၽြား
သည့္္အစွာမ ွာားကိိုလိုံၿခံ စြွာႏ င့္္သူခိိုားရန္မ ကွာကြယ္ႏိိုင္သည့္္ေနရွာတြင္ထွာားရမည္။ သင္၏ 
ပန္ားတိိုင္သည္မည္မ  ေကွာင္ားေစကွာမူသင္သည္သင္၏စွာားၿမ ံ ႔ျပန္တိရစၦွာန္မ ွာားႏ င့္္ လယ္သ 
မွာားအတြက္ ေယဘိုယ အက ိ ား ရရ ိႏိိုင္ရန္ ေသခ ွာစြွာစီမခံန္႔ခြပဲါ။ အေရ ႔ေတွာင္အွာရ တြင္ရ ိ 
ေသွာ အေသားစွာားလယ္သမွာားမ ွာားသည္ ျဖတ္၍သယ္ေဆွာင္သည့္္နည္ားကိို စွာားက က္ တြင္ 
ေကၽြားျခင္ားႏ င့္္ေပါင္ားကွာ ေကွာင္ားစြွာစီမံေဆွာငရ္ြက္ႏိိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တိရစၦွာန္အစွာပင ္ႏ င့္္ 
အျခွာားေသွာအပင္မ ွာားအတြက္ ေျမဆီၾသဇွာဓါတ္ဖူလႈံရန္ေနွာက္ေခ ား ေျမၾသဇွာမ ွာားကိို 
လယ္ မ ွာားတြင္ေပါင္ားထည့္္သင့္္သည္။ ေျမၾသဇွာလည္ပတ္မႈ ကြင္ားဆက္ကိိုလည္ားပိို၍ တင္ား 
ၾကပ္သင့္္သည္။ သိို႔မ သွာ ေပါင္ားစပ္ေမြားျမဴျခင္ား၏အက ိ ားေက ားဇူားမ ွာားသည္ ပိို၍ ေအွာင္ျမင္၍ 
တည္တ့္ံသည့္္အစွာထိုတ္လိုပ္မႈအသြင္ကိိုေဆွာင္ႏိိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
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