အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊
အမွတ္စဥ္ ၂၈
ဇူလိုင္လ ၂၀၁၆

အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုစုေဆာင္းျခင္း - ကြန္ယက္မွသင္ယူရရွိသည့္သင္ခန္းစာမ်ား
ကင္ သြန္စန္၊ အဲန္တတ
ြ ္ အဲန္တီ စင္တာ၊ မြန္ဒူကီရီ ျပည္နယ္၊ ကမ္ေဘာဒီးယားႏိုင္ငံ မွေရးသားသည္
ရးသား
။

[အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္-ကင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္သာသနာျပဳအဖြဲ႔မွ သာသနာ
ျပဳတစ္ဦးျဖစ္သည္။ လြန္ခ့သ
ဲ ည့္ တစ္ဆယ္တစ္ႏွစခ
္ န္႔မွစ၍ သူႏွင့္သူ၏မိသားစုတို႔သည္ ကေမၻာဒီး ယား
ႏိုင္ငံရွိ မြန္ဒူကီရီ ျပည္နယ္တင
ြ ္ေနထိုင္ၾကသည္။ကင္သည္ ထိုေဒသတြင္ မူလကပင္
လကပင္ေနထိင
ု ္သည့္လူထု
မ်ားရင္ဆိုင္ေန ရသည့္စိုက္ပ်ိဳးေရးွ
ရးွ

ႏွင့္ တိရစၦာန္က်န္းမာ်ားေရးဆိုင္ ရာျပႆနာမ်ားကိုၾကည့္ရႈလုပ္

ေဆာင္ခဲ့သည္။ လြန္ခ့ေ
ဲ သာငါးႏွစ္ခန္႔က သူသည္ေဒသရွိ ေက အက္ဖ္ စီအသင္းေတာ္မ်ား (Khmer
Evangelical Church(KFC) ႏွင့္အတူ မြန္ဒူကီရီ ျပည္နယ္ရွိ စန္ မိုႏိုရန္ၿမိဳတြ
တ
႔ င
ြ ္ရွိသည့္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း
ေျမေပၚတြင္ေဆာက္ထားသည့္ေသးငယ္ေသာလယ္
သာ
ယာရင္းျမစ္စင္တာျဖစ္သည္အဲ
အ
့ ဲန္တြတ္ အဲန္တီ စင္တာ
ကိုတည္ေထာင္ရန္လုပ္ေဆာင္ခ့သ
ဲ ည္]။
နိဒါန္း
အပူပိုင္းဇုံတင
ြ ္ရွိသည့္

လယ္သမားမ်ားႏွင့္သုေတသီမ်ားတို႔အတြက္

မ်ိဳးေစ့စုေဆာင္းျခင္းသည္

စိတ္

အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ မြန္ဒူကီရီျပည္နယ္တင
ြ ္ လယ္သမားမ်ားသည္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳး
ရာသီႏွစ္ခုၾကားတြင္ မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုေျခာက္လထက္ပို၍ထားႏိုင္ေသာသူအလြန္နဲပါးသည္
ါးသည္။ ဤကာလထက္
ၾကာရွည္သိမ္းထားသည့္အခါတြင္ မ်ိဳး ေစ့မ်ားသည္ မိုးတြင္းအခ်ိန္၌ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ စိုစြတ္ေသာေလ
မ်ားမွအစိုဓါတ္ကိုရရွိသျဖင္ရွ
ရ
့ င
ွ ္သန္ႏိုင္သည့္အလားအလာေပ်ာက္ဆုံး၍ေသာ္၎၊

အင္းဆက္ပိုးမ်ား၏ဒါဏ္

ကိုခံရ၍ ေသာ္၎ အေစ့မ်ားပ်က္စီးသြားသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔၏ရင္းျမစ္စင္တာ တြင္ အသံုး၀င္သည့္အပင္မ်ိဳး
စိတ္မ်ားစြာတို႔အားႏွစ္စဥ္ျပန္မစိုက္ရဘဲ မ်ိဳးသိုေလွာင္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ လိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ လယ္သမားမ်ား
ကဲ႔သို႔ပင္ ကၽြန္ပ္တို႔၏မ်ိဳးေစ့မ်ားတို႔သည္လည္း သိုေလွာင္ထား သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ပင္ ရွင္သန္ႏိုင္သည့္အလား
အလာနည္း၍ ပိုးမ်ားဖ်က္သည့္ဒါဏ္ကိုခံရသည္။
လူအမ်ားအသိအမွတ္ျပဳသည့္မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုအသက္ပိုရွည္ရန္အတြက္အေအးခန္းတြင္ထားျခင္
ားျ းႏွင့္

ေအးခဲ

ေစသည့္နည္းမ်ားမွာ ထင္ရွားသည့္နည္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း (အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွ မွတ္တမ္း ၁၄၊ ေလအလုံ
ပိတ္ျခင္း အၿပိဳင္အေအးခန္းတြင္ထားျခင္းကိုၾကည့္ပါ)၊
ါ ္ မြန္ဒူကီရီျပည္နယ္ကဲ့ သို႔ေသာေနရာမ်ား အတြက္ဆီ
ေလ်ာ္သည့္အေျဖမဟုတ္ပါ၊ ဤေဒသမ်ားသည္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရွိ ေသာေနရာတြင္ပင္၎အားမွီခိုရန္ခက္
ခဲ၍ ေဈ းႀကီးသည္။ အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွႏွင့္တဘ
ြဲ က္၍ ပရက္စ္ပေတးရီးယန္း ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ျခင္း

စီမံကိန္း၏ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ အဲန္တြတ္ အဲန္တီတင
ြ ္ရွိသည္၀
့ န္ထမ္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္
သုေတသနျပဳခဲ့ၾကသည္ ထိုသုေတသ နမွာ မ်ဳိးေစ့သုိေလွာင္ျခင္းအတြက္ဆီေလ်ာ္သည့္ေရြးခ်ယ္စရာနည္း
မ်ားကို စမ္းသပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ကၽြန္ပ္တို႔၏ေတြ႔ရွိခ်က္အခ်ိဳ႔ကိုမွ်ေ၀ထားပါသည္။ လွ်ပ္စစ္
ဓါတ္အားမရွိဘဲ
မ်ိဳးေစ့

အဆင္းရဲဆုံးႏွင့္ေ၀းလံေခါင္းပါးဆုံးေသာေနရာမွလယ္သမားမ်ားပင္လွ်င္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္

သုိေလွာင္မႈတိုးတက္လာရန္

အသုံး၀င္သည့္နည္းမ်ားျဖစ္သည္။အေျခာက္ခံျခင္း

မ်ိဳးေစ့မ်ား

ကိုတစ္ႏွစ္ထက္မကထားႏိုင္ရန္ သူတို႔တင
ြ ္စိုထိုင္းဆပါ၀င္မႈ (moisture content (MCအမ္စ)ီ ၁၀%သို႔
မဟုတ္ထိုထက္နည္း၍ပါ၀င္ရမည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရန္မသိုေလွာင္မီႏွံ႔စပ္စြာအေျခာက္ ခံရန္လိုအပ္ပါသည္။ စာ
အုပ္မ်ားစြာတို႔မွ ေနမွ တိုက္ရိုက္အေျခာက္လွမ္းရာတြင္သတိျပဳရမည္ဟုဆို ထားေသာ္လည္း အပူပိုင္းဇုံရွိ
ရင္ျမစ္ရွားပါးသည့္ဆင္းရဲေသာ
အရိပ္ထဲတင
ြ ္
(relative

လယ္သမားမ်ားအတြက္မွာမူဤနည္း

အလႊာပါးပါးလွမ္းျခင္းျဖင့္

humidity(RH

စိုစြတ္မႈကိုနည္းသြားေစမည္၊

အာရ္အိပ္ခ်္)သည္

သည္သိုေလွာင္ရန္လိုအပ္သည့္

တစ္နည္းမွလ၍
ြဲ မရွိပါ။

၆၀%ျဖစ္သည့္အခါတြင္

မ်ိဳးေစ့ကို

သို႔ေသာ္ေန႔အခ်ိန္၏စိုထိုင္းျခင္း
မ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာတို႔၏မ်ိဳးေစ့မ်ား

အေျခအေနလုံေလာက္စြာရေလာက္ေအာင္

ေျခာက္ေသြ႔မည္မဟုတ္။

ကၽြန္ပ္တို႔၏တိုင္းတာမႈမ်ားတြင္ မြန္ဒူကီရီျပည္နယ္တင
ြ ္ အာရ္အိပ္ခ်္ ၆၀% သို႔မဟုတ္ နည္းျခင္းသည္ ႏွစ္
တႏွစ္၏အပူဆုံးအခ်ိန္ႏွင့္

အေစ့ရိပ္သိမ္းခ်ိန္အလယ္တင
ြ ္

အနည္းငယ္သာျဖစ္ေပၚသည္၊

အရိပ္တင
ြ ္အ

ေျခာက္ခံသည့္မ်ိဳးေစ့မ်ားမွာ ၾကာရွည္သိုေလွာင္ရန္ အတြက္လုံေလာက္သည့္အေျခာက္ခံမႈမရနိုင္ပါ။ တဖက္
တြင္မူ

ကၽြန္ပ္တို႔သည္မိုးရာသီတင
ြ ္ပင္လွ်င္

စြာအေျခာက္ခံႏိုင္ခ့သ
ဲ ည။ဤကဲ့သို႔ျပဳ

၉%

အမ္စီျဖင့္မ်ဳိးေစ့မ်ားကိုေန

လုပ္ႏိုင္ျခင္းမွာမ်ိဳးေစ့မ်ားကိုေစာက္

ေအာက္တင
ြ ္

ေအာင္ျမင္

နိမ့္သည့္လင္ဗန္းတြင္ထား၍

ေနသာေသာရက္ သုံးရက္၊ ေလးရက္ကိုေရြးခ်ယ္၍လွန္းပါသည္။ စာေပစာအုပ္မ်ားတြင္ အပူခ်ိန္ ၃၆
ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေက်ာ္ပါက မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုေနေအာက္တင
ြ ္ လွန္း ျခင္းအားသတိေပးၾကသည္။ သို႔ေသာ္
အဲန္တုတ္ အဲန္တီတင
ြ ္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္အပူခ်ိန္ ၅၀ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္တင
ြ ္ပင္ ေကာက္ႏွံပင္ႏွင့္ဟင္းသီး
ဟင္းရြက္အေစ့မ်ားသည္ ေနပူလွန္းျခင္း ကိုခံႏိုင္၍ အေညွာက္ေပါက္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းမရွိသည္ကို
ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

ဤအရာသည္မ်ိဳး

စိတ္အ ေပၚတြင္မူတည္သျဖင့္

ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္

ဟင္းသီးဟင္း

ရြက္အေစ့မ်ားကို ေနလွန္းသည့္အခါ သတိျပဳေစလိုပါသည္။ အျမန္ေျခာက္ရန္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အပူခ်ိန္
ျမင့္မားျခင္းထက္မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုပို၍ ပင္ပ်က္စီးေစသည္ဟုကၽြန္ပ္တို႔ထင္ပါသည္။ အျမန္ေျခာက္ေသြ႔ရန္ျပဳလုပ္
ျခင္းသည္ အပူဒါဏ္၊ ေလ၏ေရြ႔လ်ားမႈလမ္းေၾကာင္း၊ ႏွင့္ အာရ္အိပ္ခ်္ တို႔ေၾကာင့္ အေျခာက္လွန္းသည့္
ျဖစ္စဥ္တင
ြ ္ အေစ့မ်ားကိုထိခို္က္ေစသည္။ မ်ိဳးေစမ်ားသည္ ေႏြရာသီတင
ြ ္အပူအလြန္ျမင့္သည့္ ရာသီဥတု
ရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္

အလြန္ေျခာက္ျမန္၍

ပ်က္စီးျခင္းကိုျဖစ္ေစသည္။

အပူပိုင္းဇုံတင
ြ ္စိုထိုင္းမႈသည္

ေျခာက္ေသြ႔ႏႈန္းကိုကန္႔သတ္ေပးသည္။ အဲန္တုတ္ အဲန္တီတင
ြ ္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ လတ္ဆတ္ ေသာရိတ္
သိမ္းထားသည့္မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုယူေသာအေလ့အထကိုျပဳလုပ္ထားပါသည္(အမ်ားအားျဖင့္

၁၆%

အမ္စီ

သို႔မဟုတ္ သည္ထက္ပို၍)။ ထို႔ေနာက္အရိပ္ထဲတင
ြ ္ရက္အနည္းငယ္လွန္းပါသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္
မ်ိဳးေစ့မ်ားေျခာက္ေသြ႔မႈေႏွး၍ စဲလ္မ်ားပ်က္စီးျခင္းကိုကာကြယ္သည္။ ထိုေနာက္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ၁၀%
အမ္စီ သို႔မဟုတ္ ၎ေအာက္ (မ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာတို႔တင
ြ ္ ၇%ပင္လွ်င္) တြင္မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုမထိခိုက္ ေစဘဲ
အျခာက္ လွန္းျခင္းကိုအဆုံးသတ္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔၏သုေတသန အတြက္စိုထင
ို္ ္းဆမီတာကိုအသုံးျပဳသည္၊
သို႔ေသာ္ လယ္သမားမ်ားတုိ႔သည္ ၁၀% အမ္စီသို႔ေရာက္သည္ကိုသိၾကသည္၊ မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုတူႏွင့္ထုပါက
ပ်ံ ႔သြားျခင္းကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိျခင္းျဖစ္သည္။ မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုအေျခာက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထပ္ေဆာင္း
အခ်က္ အလက္မ်ား အတြက္ အီးဒီအဲန္ ၁၀၉ ႏွင့္ မ်ိဳးေစ့အစိုဓါတ္ႏွင“့္ အေျခာက္လွန္းျခင္း၏အေျခခံ
သေဘာတရားမ်ား” (ဒန္နီတာ သစ္ေတာ မ်ိဳးေစ့ စင္တာ၊ စတပ္ဂတ္ အက္ဖ္ ႏွင့္ ေပၚလ္စင္ ေက (၁၉၉၅)။

ထည့္စရာမ်ား
သင့္တင
ြ ္လုံေလာက္သည့္မ်ိဳးေစ့ေျခာက္မ်ားရွိပါက စိုထိုင္းသည့္ေလမ်ားသည္ မ်ိဳးေစ့မ်ားအား အစိုဓါတ္မ်ား
ကိုထပ္မံမစုတ္ေစရန္ အလုံပိတ္ထားရန္လိုအပ္သည္။ မူလအားျဖင့္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ မ်ိဳးေစ့မ်ားစြာထည့္ႏိုင္
ရန္ႏြားႏို႔သံဘူး

သို႔မဟုတ္

မိုင္လိုသံဘူးမ်ားကဲ့သို႔ေသာထည့္စရာမ်ားတြင္

ထည့္၍

မ်ိုးေစ့အနည္း

ငယ္အတြက္ ေဆးဘက္၀င္အပင္ထည့္သည့္ ပလပ္စတစ္ထည့္ စရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆးပုလင္းမ်ားတို႔ကို
အသုံးျပဳသည္။သို႔ေသာ္ ထိုအရာမ်ားသည္ ေလထဲမွေရေငြ႔မ်ား ကိုလုံေလာက္စြာမတားႏိုင္ပါ။ ပုလင္းအဖုံး
အတြင္းပိုင္း၌ သန္႔ရွင္းသည့္ရာဘာပါသည့္ ယို သို႔မဟုတ္ သနပ္ဘူးမ်ားကိုအသုံးျပဳပါကပို၍သင့္ေတာ္
ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုအဖုံးကိုအသုံးမျပဳမွီအခ်ိန္တင
ြ ္ အပူေပးပါကပို၍လုံသည္။ ဇစ္ပါသည့္ အိတ္မ်ား သည္
အျခားေသာျဖစ္ႏိုင္ေျခတစ္ခုျဖစ္သည္၊

သို႔ေသာ္

တင္းက်ပ္စြာပိတ္ထားသည့္သံဘူးျဖင့္မထည့္ပါက

ပိုးဟပ္မ်ား၊ ပုရက
ြ ္ဆိတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ၾကြက္မ်ားမွအေစ့မ်ားကိုဖ်က္ဆီးႏိုင္၍ေလသလပ္ႏိုင္ပါသည္။ အိတ္
မ်ားကိုအကာအကြယ္

ရွိသည့္ဘူးမ်ားတြင္ထားလွ်င္လဲ

ဇစ္ပါေသာအိတ္ထဲတင
ြ ရ
္ ွိေသာအေစ့ကအ
ို ေပါက္

ေဖါက္ရန္ ေကာက္ႏွံပိုးအနည္းငယ္သာလိုအပ္ပါသည္။

ကၽြန္ပ္တို႔၏ေက်းလက္ေဒသတြင္အထက္တင
ြ ္ေဖၚျပထားသည့္ထည့္စရာမ်ားကိုမ်ားစြာမရႏိင
ု ္ပါ။
ေသာျဖစ္ႏိုင္သည့္ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကိုရွာလိုေသာစိတ္ျဖစ္ေပၚ၍

ကၽြန္ပ္တို႔သည္

ပုလင္းမ်ား

အျခား
ႏွင့္ဘီယာ

ပုလင္းမ်ားကို မ်ိဳးေစ့ပမာဏအနည္းငယ္အတြက္ ႀကီးေသာပလပ္စတစ္ဘူးမ်ား ကိုမ်ားသည့္မ်ိဳးေစ့ပမာဏ
အတြက္အသုံးျပဳရန္စမ္းသပ္ခ့သ
ဲ ည္။ ေဖၚျပထားသည့္ ပထမတမ်ိဳးကို အမႈိက္ပုံးမ်ားမွေျမာက္မ်ားစြာအခမဲ့
ရႏိုင၍
္

အေရမစိမ့္ထက
ြ ္ႏိုင္ရန္တားသည့္သားေရ

သို႔မဟုတ္

သားေရျပားအ၀ိုင္းမ်ားျဖင့္အတြင္းမွပိတ္၍

လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးတြင္အသုံးျပဳသည့္တိပ္ျဖင့္ေနရာတက် ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဂ်ယ္ရီပုံး (ငါးဂါလံဆံ့ေရပုံး)
မ်ားကို ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္အလြယ္ တကူ၀ယ္ႏိုင္ပါသည္။ ဂ်ယ္ရီပုံးအသစ္မ်ားသည္လုံသည့္အပိတ္မ်ား
ရွိသည္။

ေဟာင္းေသာပုံးမ်ားကို

ပလပ္စတစ္ႏွစ္ထပ္ကို

ဘူးထိပ္တင
ြ ္ထား၍အဖုံးကိုက်ပ္တည္းစြာလွည့္

ပိတ္ပါ။ ပုလင္းမ်ားႏွင့္ဂ်ယ္ရီ ပုံးႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတြင္က်ဥ္းေသာ ထိပ္ရွိသျဖင့္မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုထည္ရ
့ န္ ကေတာ့
လိုေသာ္လည္း အားသာ ခ်က္မွာပိတ္ရန္လြယ္ကူျခင္းျဖစ္သည္။မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုထုတ္ရန္ဤပုံးမ်ားကိုဖင
ြ ့္သည့္
အခါပို၍ငယ္သည့္အေပါက္သည္အျပင္မွစိုထိုင္းသည့္ေလမ်ား၀င္ရန္အတြက္တားဆီးေပးႏိုင္သည္။
တို႔သည္

ဆန္စပါးႏွင့္ပေ
ဲ ျမာက္မ်ားစြာတို႔ကို

ဤပုံးမ်ားတြင္

အခန္း၀န္းက်င္ရွိအပူခ်ိန္ျဖင့္

ကၽြန္ပ္

အေညွာက္

ထြက္ျခင္း ေလ်ာ့နည္းမသြားဘဲႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ထားႏိုင္ခဲ့သည္။

သိုေလွာင္ေသာ မ်ိဳးေစ့သက္တမ္းရွည္ရန္ ႏွင့္ အေညွာက္ေပါက္ႏႈန္းျမင့္၍ စိုက္ပ်ိဳးရန္က်န္းမာသည့္မ်ိဳးေစ့
ရႏိုင္ရန္အတြက္ ပုံးမ်ားအားလုံးကို ေနေရာင္တိုက္ရိုက္ရရွိသည့္ေနရာတြင္မထားရပါ၊ ေအးျမေသာေနရာ
တြင္ တတ္ႏိုင္သမွ်ထားရမည္။

ေအာက္ဆီဂ်င္ေလ်ာ့ခ်ျခင္း
ေျခာက္ေသာမ်ိဳးေစ့မ်ားသည္သင့္ေလ်ာ္သည့္ထည့္စရာမ်ားတြင္ထည့္ၿပီးပါကသုံးႏွစ္သို႔မဟုတ္ထို

ထက္ပို

ေသာႏွစ္မ်ားတြင္အလားေကာင္းစြာရွိေနႏိုင္သည္။သို႔ေသာ္ေကာက္ႏွံပိုးသို႔မဟုတ္အျခားေသာပိုးမ်ားသည္အ
ေစ့ထဲတင
ြ ္ရွိေနတတ္သည္။တစ္ေကာင္ကိုခ်န္ခဲ့ပါကပြားမ်ားလာပါမည္။ပိုးေကာင္မ်ားသည္မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုစား
ႏိုင္၍/သို႔မဟုတ္သူတို႔၏အသက္ရွဴျခင္းသည္အေစ့မ်ားကိုပုတ္ေစမည့္အစိုဓါတ္ကိုထုတ္ႏိုင္သည္။မ်ိဳးေစ့မ်ား

ကိုမွန္ကန္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ရိတ္သိမ္းျခင္း၊လွ်င္ျမန္စြာအေျခာက္ခံျခင္းႏွင့္အျပည့္အ၀ခ်ိတ္ပိတ္ထားသည့္ပုံး
တြင္ခ်က္ခ်င္းသိုေလွာင္ထားပါကပိုးမႊားမ်ား၏ျပႆနာမွာအေသးအဖြသ
ဲ ာျဖစ္သည္ကိုရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေႏွာင့္ေႏွးမႈရွိပါကသို႔မဟုတ္ အျခားရင္းျမစ္မွမ်ိဳးေစ့မ်ားကိုရရွိပါကမ်ိုးေစ့မ်ားသည္
ပိုးမႊားမ်ားျဖင့္မသန္႔မျပန္ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ ဤမ်ိဳးေစ့ မ်ားသည္ သိုေလွာင္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ပုတ္သိုးျခင္းမျဖစ္
ေစရန္ ပိုးမႊားမ်ားလိုအပ္ သည့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ကိုေလ်ာ့ေပးပါက ၎တို႔ သည္အသက္မရွဴႏိုင္ေတာ့ပါ၊ ပြား
မ်ားလာျခင္းလည္း မရွိေတာ့ပါ။
ရိုးရွင္း၍ထိေရာက္သည့္အစဥ္အလာတစ္ခုမွာ ထည့္စရာပစၥည္းႏွင့္မ်ိဳးေစ့ပမာဏ ကိုက္ညီစြာ ထည့္ျခင္းျဖစ္
သည္။ ထိုမွသာ ထည့္စရာပစၥည္းသည္ မ်ိဳးေစ့မ်ားႏွင့္လုံး၀ျပည့္ေနမည္။ ျပည့္သည့္ အခါထည့္စရာကို
ေျမႀကီးႏွင့္ပုတ္ပါ၊
ထည့္ႏိုင္သည္။

မ်ိဳးေစ့မ်ားသည္တင္းက်ပ္္စြာရွိေန၍ထည့္စရာပစၥည္းတြင္
ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္

ထည့္စရာပစၥည္းထဲတင
ြ ္ေလပမာ

မ်ားႏိုင္သမွ်မ်ိဳး

ေစ့မ်ားကို

ဏကိုခ်က္ခ်င္းပင္ကန္႔သတ္

ႏိုင္မည္။

ေအာက္ဆီဂ်င္ပမာဏကို အျခားေသာ နည္းမ်ားစြာျဖင့္ပုိ၍နဲသြားေစရန္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ မ်ိဳးေစ့မ်ား၏ၾကား
တြင္ေလဟာနယ္သည္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအေပၚတြင္မူတည္၍ ထည့္စရာ ပစၥည္းပမာဏ၏ ၄၀%မွ ၆၀%အထိ
(သို႔မ ဟုတ္ပို၍)ရွိႏိုင္သည္။ ေလမ်ားကိုထက္ ၀က္နည္းသြားရန္မ်ိဳးေစ့မ်ားၾကားတြင္ရွိသည့္ေနရာမ်ားကို
သဲမႈန္႔၊ သဲေျခာက္၊ ျပာ(သစ္မ)ွ သို႔မဟုတ္ လတ္ဆတ္သည့္ ေပါ့တလန္ ဘိလပ္ေျမမႈန္႔တို႔ျဖင့္ျဖည့္ႏိုင္သည္။
အမႈန္႔မ်ားကိုျပည့္လုနီးပါးရွိေနသည့္ပုလင္းမ်ား၏အထက္မွ ေလာင္း ထည့္၍ပုလင္းလွ်ံ၍ေနရာလပ္ ကိုမျမင္
ႏိုင္သည္ အထိပုတ္ကာဆက္တိုက္ထည့္ပါ။ ဤ နည္းသည္လစ္လပ္ေနေသာေနရာမ်ားကိုျဖည့္ရန္ မ်ိဳးေစ့
မ်ားမရွိေတာ့သည့္အခါတြငအ
္ သုံးျပဳႏိုင္ေသာနည္းျဖစ္သည္။

ဤပစၥည္းမ်ားသည္သန္႔၍ ေျခာက္ေသြ႔ပါက

(သဲမ်ားကို အာဗင္(ေပါင္းအိုး) တြင္ပိုးသတ္ရန္လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္မည္) ကၽြန္ပ္တို႔၏စမ္းသပ္မႈအေတြ႔
အႀကံဳမ်ားအရ၎တို႔သည္ ေျခာက္ေနေသာမ်ိဳးေစ့မ်ားကို အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစပါ၊ ၎တို႔သည္ပိုးမႊားမ်ားကို
ထိန္းခ်ဳပ္

ရာတြင္ထိေရာက္မႈရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။အနည္းငယ္ပို၍ခက္ခေ
ဲ သာ(သို႔ေသာ္ညစ္ပတ္မႈပို၍

နည္းသည္)နည္းမွာျပည့္ေနေသာပုလင္းတြင္ ေလဟာနယ္ကိုဖန္တီးရန္ျဖစ္သည္။ သာမာန္ပန္႔သည္ ပုလင္း
ထဲတင
ြ ္ရွိသည့္ ေလဖိအား ပတ္၀န္း၏ေလဖိအားတ၀က္ခန္႔ကိုစုပ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္
ပမာဏ ကိုတ၀က္ျဖစ္ေစသည္။

စုပ္ယသ
ူ ည့္ပန္႔ကိုျပဳလုပ္ရန္အလြယ္ကူဆုံးနည္းမွာ

စက္ဘီးပန္႔ကိုယူ၍

အတြင္းတြင္ရွိေသာအတံကို

ထုတ္ပါ၊ သားေရအဖံုး၏အဆုံးနားကုိ လွန္လိုက္ပါ၊ ဆလင္ဒါ၏ေအာက္ဆုံးအပိုင္းကိုျဖတ္၍ ထုတ္ထား
သည့္အတံကိုတဖန္ျပန္ထည့္ပါ၊ ျပန္ကန္အားကုိေလ်ာ့ပါ(ပုံ ၁ စီ)။ ဤအရာ၅ေဒၚလာျဖင့္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္
အလြန္ထိေရာက္မႈရွိသည့္ ေလစုတ္ပန္႔ျဖစ္သည္။ ပန္႔၏ပါးစပ္ကို ပုလင္း သို႔မဟုတ္ ပို၍ႀကီးသည့္ထည့္
စရာအဖုံးသို႔ တိုက္ရိုက္ထပ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။သို႔ေသာ္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတင
ြ ္ သာမန္ပန္႔မ်ားသည္ သားေရ
အဖုံးအမ်ိဳးအစားထက္ပို၍

ရႈပ္ေထြးသည္ဘ
့ ားရွိသည္၊

ထုိအရာမ်ားကိုျပဳျပင္

အသုံးျပဳရန္မ်ားစြာပို၍

ခက္ခသ
ဲ ည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ကၽြန္ပ္တို႔သည့္ လြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ႏိုင္ သည့္ပန္႔အခ်ိဳ႔ကိုတီ္ထင
ြ ္ ခဲ့သည္။

ပထမတစ္ခုမွာ ၆၀မလ တခါသုံးေဆးထိုးအပ္(ပုံ ၁ဘီ)။ စက္ဘီး ပန္႔ကဲ့သို႔ပင္ စလင္ဒါ၏ အဆုံးပိုင္းသည္
သန္႔ရွင္း၍ေျဖာင့္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အတြင္းရွိ အတံတင
ြ ္ ထိန္းသည္ဘ
့ ားမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ပ္တို႔သည္

စလင္ဒါတြင္ေအာက္ဆုံးပိုင္း၏အထက္ ၁စမ တြင္အေပါက္တစ္ေပါက္ကို ေဖါက္ျခင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့၍ ထိအ
ု
ေပါက္တင
ြ ္ ေလးေထာင့္သားေရထည့္ၿပီးလွ်ပ္စစ္သုံး တိတ္ျဖင့္ ထိုသားေရ အထက္ရွိစလင္ဒါကိုပတ္သည္။
တိတ္ေအာက္မွ သားေရျပားအစတစ္ခုကို ေငါထြက္ေစပါ။ ၆၀မလ တစ္ခါသုံးေဆးထိုးအပ္သည္ ၀.၅၀
ေဒၚလာကုန္က်ပါသည္။ သင္သည္ ေဆးထိုးအပ္ေလစုပ္ပန္႔ကိုျပဳလုပ္လိုပါက အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွ၏
ယူက်ဳ ခ်ယ္နယ္တင
ြ ္ရွိ သည့္ဗီဒ
ြ ီယိုကိုၾကည့္ပါ။
အျခားေသာပန္႔မွာ ၃၅မမ ၈.၅ အတန္းစား ပီဗြီစီပိုက္၈၀စမအရွည္မွျပဳလုပ္သည္ (ပုံ ၁ေအ)။ ဤပိုက္သည္
ကုန္မာဆိုင္မ်ားတြင္ေရာင္းသည့္ သာမန္သားေရပန္႔ႏွင္ ေကာင္း စြာကိုက္ညီ မႈရွိပါသည္။ အဖံုးကို ေျဖာင့္
ေသာ၀ါးလုံးရွည္အဆုံးပိင
ု ္းတြင္

အိမ္မိုးသြတအ
္ တြက္

အသုံးျပဳ

အင္ဂ်င္၀ိုင္တင
ြ ္စိမ္ထား၍

သည့္သံျဖင္ည
့ ွပဆ
္ ြဲထားပါသည္၊
ပိုက္ထသ
ဲ ို႔ထည့္ပါ။

အိတ္ေဇာ

ဘားကို ပိုက္၏အဆုံးနားတြင္ အေပါက္ငယ္မ်ားေဖါက္၍ စက္
ဘီးကၽြတ္အတြင္း ပိုင္းကို ၎၏အေပၚတြင္ျဖန္႔ျခင္းျဖင့္ဖန္တီး
ယူသည္။ဖတ္လတ္တြဲက်ေနသည့္အတြင္းပိုင္း
အဆုံးပိုင္းတြင္ေခါက္ႏိုင္သည္၊

ကၽြတ္သည္

ထို႔ေၾကာင့္ႏူးညံံ့သည့္အပိတ္

္ျဖစ္သည္။ ဤပန္႔၏စုစုေပါင္းကုန္ က်စရိတ္မွာ ၁ ေဒၚလာ
ျဖစ္သည္။

ဤပန္႔သုံးမ်ိဳးစလုံး

ပင္အသုံးျပဳၾကသည္။

တိ႔က
ု ိုနည္းတစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္

ထည့္စရာ၏အဖံုးတြင္

တလမ္းသြား

ဘားခလုတ္ကို အဖံုးတြင္အေပါက္ငယ္ေဖါက္၍ လွ်ပ္စစ္သုံး
တိတ္ျဖင့္ဖုံးပါ။

ေနာက္ထပ္ကၽြတ္အတြင္း

ပိုင္းအစကိုအ

သုံးျပဳ၍ ပန္႔ႏွင့္ခ်ိတ္ပိတ္ရန္အသုံးျပဳပါ(ပုံ ၂)။

ယိုဘူးမ်ား

ႏွင့္ဂ်ယ္ရီသံဘူးမ်ားတြင္ ပန္႔ထက္က်ယ္သည့္ထိပ္ပိုင္းရွိသည္၊
ထုိေၾကာင့္ ၁စမအခ်င္းရွိသည့္ ကၽြတ္အတြင္းပိုင္းအစတစ္စ
ပု၁
ံ ။ ကေမၻာဒီးယား ေက်းလက္ေဒသတြင္ရႏိုင္သည့္

ကို

ပၥည္းျဖင့္ျပဳလုပ္သည့္ေစ်းသက္သာေသာစုတ္ထုတ္ရန္အ

လ်က္ထားသည္ (ပုံ ၂ေအ)။ စုတ္ထုတ္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္

သုံးျပဳသည့္ပန္႔သုံးခု၊

ပန္႔၏အဆုံးပိုင္းသည္သားေရႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ အတြန္း

က)ပီဗီစီပိုက္ႏွင၀
့္ ါးကိုအသုံးျပဳသည့္ေလစုတ္ပန္႔၊
ခ)ေဆးထိုးအပ္ေလစုတ္ပန္႔၊ ဂ)
ေျပာင္ျပန္ျပဳလုပ္ထာသည့္စက္ဘီးေလစုပ္ပန္႔

ထိပ္ပိုင္းတြင္

ခံရသျဖင့္

တစ္လမ္းသြားဗို႔အေပါက္

ခ်ိတ္ပိတ္သကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။

ေသာပုလင္းမ်ား

အတြက္မွာမူ

လည္ပင္းထဲသို႔တြန္းပို႔ခံရ၍

ႏွင့္ယွဥ္

လည္ပင္းက်ဥ္း

သားေရစသည္ပုလင္း

၎၏အေနအထားမွာဖိသိ္ပ္

ရန္ သင္အသုံးျပဳသည့္ပန္႔အားသေရျပားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳေနသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ (ပုံ ၂ဘီ)

ပုံ ၂။ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ေလစုပ္ပန္႔အတြက္ သားေရအပိတ္။ က)အႀကီး၊ ခ) အငယ္၊ ဂ) ငယ္ေသာ- ထိပ္ပိုင္းထည့္ရန္ပစည္း။
ပုံ ၃။ေလစုပ္ထုတ္ၿပီးခ်ိတ္ပိတ္ထားသည့္ထည့္ စရာပစၥည္း၏ေလဖိအားကိုတိုင္းေသာကရိယာ

ပုုလင္းငယ္မ်ားအတြင္း ေလစုပ္ျခင္းအျမင့္ဆုံးျဖစ္ရန္ ႀကီးေသာပန္႔မ်ားသည္ ၂ ႀကိမ္သို႔မဟုတ္ ၃ႀကိမ္သာစုပ္
ရန္လိုအပ္သည္။ ေဆးထိုးအပ္မွာမူ ၆ႀကိမ္ႏွင့္အထက္လိုအပ္ပါသည္။ အျမင့္ ဆုံးစုပ္ ထုတ္ႏိုင္သည့္
အေျခအေနသို႔ေရာက္သည့္အခါ ထင္ရွားသည့္ခုခံမႈျဖစ္ေပၚ၍ လႊတ္လိုက္ သည့္အခါအတံသည္ ပုလင္း
ေအာက္ေျခသို႔လွ်င္ျမန္စာြ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားမည္။ ဤအေျခ အေနအထိစုပ္ယူျခင္းျဖင့္ပုလင္း ထဲတင
ြ ္
ရွိသည့္ေလဖိအားသည္ အျပင္ေလ ထက္ အိပ္ခ်္ဂ်ီတင
ြ ္ ၂၀ ခန္(႔ မာက်ဴရီလကၼ)နိမ့္သြားသည္ (ပုံ ၃)။
က်ယ္ေသာအဖုံးမ်ားႏွင့္ပိတ္ထားသည့္ခရားမ်ားသို႔မဟုတ္ဂယ္ရီပုံးမ်ားထက္ပုလင္းလည္ပင္းႏွင့္ပန္႔ အၾကား
တြင္ အလုံပိတ္ရန္ပို၍လြယ္ကူသည္။ မူလပုလင္းအဖုံးေပ်ာက္သြားပါက သို႔မဟုတ္ ေကာင္းစြာပိတ္၍မရပါ
က ပုလင္းအေပါက္အရြယ္ရွိ သာေရျပားအတြင္းပိုင္းကိုအ ၀ိုင္းျပဳလုပ္၍အထဲ တြင္ခံထားပါ၊ ေအာက္ပိုင္း
ကိုဆီသုတ္၍ တပ္ပါ၊ ေလထြက္နိုင္ရန္တိတ္ အစမ်ားၾကားတြင္ ေနရာအနည္းငယ္ခ်ိန္ထားပါ(ပုံ ၂ဘီ)။
ပုလင္းကိုအလြန္ျပည့္က်ပ္္စာြ ျဖည့္ျခင္းသည္

သား

ေရျပားကိအ
ု ေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္၊

ပါးလြန္းပါက

ပုလင္းထဲသို႔ကၽြံ၍ ၀င္သာြ းမည္။

CO2(ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက)္ ျဖည့္ျခင္း
ေအာက္ဆီဂ်င္ေလ်ာ့သာြ းရန္အတြက္ တတိယေရြးစရာမွာ ထည့္စရာပစၥည္းအတြင္းတြင္ရွိသည့္ ေလအား
လုံးကို ဂက္စ္ျဖင့္ျဖည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းသည္ေအာက္ဆီဂ်င္လုံး၀မရွိေတာ့သည္ အထိျပဳလုပ္ႏိုင္၍
ပိုးမ်ားကိုလွ်င္ျမန္စာြ ေသေစႏိုင္သည္။ ဤနည္းပညာသည္ သိုေလွာင္ခန္း အတြင္းရွိအေစ့အေျမာက္အမ်ား
ကိုမႈိင္းတိုက္သည့္အခါတြင္အသုံးျပဳ၍အခ်ိဳ
သို႔မဟုတ္

ဂက္စ္

သီးသန္႔ကို

႔ေသာမ်ိဳးေစ့ဘဏ္

ဤမ်ိဳးေစ့မ်ားထဲသို႔ပုံမွန္

ေကာင္မ်ားအားလုံးကိုေသေစသည္။

မ်ားတြင္

ထည့္ျခင္းျဖင့္

ႏိက
ု ္ႀတိဳဂ်င္

ဂက္စ္

သီးသန္႔

ေအာက္ဆီဂ်င္နည္းသြား၍ပိုး

B

A

အရင္းအျမစ္-နည္းသည့္ဆင္းရဲသည့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္း မ်ား

C

တြင္ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ (CO2) သို႔မဟုတ္ဘိုင္အိုဂက္စ္
မ်ားတို႔ကို ေစ်းသက္သာ စြာျဖင့ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။ ကၽြန္ပ္
တို႔၏အေတြ႔အႀကဳံအရ

ကၽြန္ပ္တို႔သည္

CO2သီးသန္႔ကို

တေဆး-အခ်ဥ္ေဖါက္သၾကား ေပ်ာ္၀င္ေရ(ပုံ ၄)မွစုေဆာင္း
သည္။

မ်ိဳးေစ့ျဖင့္ျပည့္ေနသည့္ထည့္စရာ၏ေအာက္ပိုင္းမွ

ေကာက္ရိုးျဖင္C
့ O2 ကိုေျဖးညွင္း စြာထိုးသြင္းသည္၊ CO2
သည္ ေအာက္ဆီဂ်င္ ထက္ေလးေသာ ေၾကာင့္ ေအာက္
ပု၄
ံ ။ ပုလင္း စီတင
ြ ္ တေဆးလည္ပတ္သည့္ CO။

ဆီဂ်င္ကိုပုလင္းထိပ္ သို႔တြန္းထုတ္သည္။ CO2ျဖည္သ
့ ည့္

ဤအရာကိုပုလင္း ဘီထသ
ဲ ုိ႔ဘမ္းထည့္၍ ေရကိုပုလင္း

နည္းႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ဗြီဒီယိုကို အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွ၏

ေအ သို႔ထုတ္သည္။ CO2ထုတ္ရန္ပုလင္း စီ

ယူက်ဴ

ကိုမ်ိဳးေစ့ျပည့္ေနသည္ထည့္စရာသို႔ထည့္၍ ေရကို ေအ

လိုင္းတြင္ၾကည့္ပါ။https://www.youtube.com/
watch?v=P-e-LGXdv_0&feature=share.၂၄°C

သို႔ထပ္ထည့္သည္။ ဤအရာသည္ CO2ကိုဖယ္ရွားရန္
ေရကို ထည့္ဇရာ ဘီသို႔တြန္းပို႔သည္၊ ၎ကိုထည့္စရာ

၀န္းက်င္

တြင္ေျခာက္လခန္႔

စီထသ
ဲ ို႔ထိုးသြင္းသည္။

မ်ိဳးေစ့မ်ား

သည

သိုေလွာင္ထားေသာ
္ႀကဳိတင္

ေလွာင္သည့္အေညွာက္ေပါက္ႏႈန္းႏွင့္
ထပ္္ျခင္း

ျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမွအေညွာက္ေပါက္

ရွိမႈေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း
ေလထုတ္ထားေသာ
တို႔ႏွင့္စမ္းသပ္ခ့၍
ဲ

ျခင္းတို႔ကိုႏႈိင္း

မရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္(အလႊာ
အထုပ္ႏွင့္

ယွဥ္ၾကည့္ပါက

ေကာင္းေနပါသည္။

စုပ္ထုတ၍
္ -

အလား

အုပ္ထားသည့္အိတ္မ်ားႏွင့္

ထုတ္ထားသည္)။ကၽြန္ပ္တို႔သည္

ယခုအခ်ိန္အထိရလဒ္

ေလ

သို
အလာ
စီပာြ းျဖစ္

ဤနည္းကိုမ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာ

သို႔ေသာ္

သဘာ၀အားျဖင့္ၾကာရွည္

သိုေလွာင္ ႏိုင္သည့္မ်ိဳးစိတ္အားလုံးကိုလည္း ဤသို႔ထားရန္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိမရွိသံ သယ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။
ဤနည္းျဖင့္လည္း

CO2

ဂက္စ္ျဖင့္မျဖည့္မီ

အလြန္ေျခာက္ေသြ႔လ်က္ရွိေနမည္။

လယ္သ

မားမ်ားႏွင့္သင္၏နည္းပညာကိုမွ်ေ၀ျခင္းမျပဳမီ သတိျပဳလ်က္ သင္၏ကိုယ္ပိုင္စမ္းသပ္မႈ ကုိျပဳလုပ္ ပါ။
ကၽြန္ပ္တို႔သည္

ဤျဖည့္သည့္နည္းကို

ဘိုင္အိုဂက္စ(္ အမ်ားအားျဖင့္

၅၀%CO2ႏွင့္

၅၀%မီသိမ္း)

ျဖင့္စမ္းသပ္အသုံးျပဳခဲ့၍ ဤနည္းျဖင့္သိုေလွာင္ေသာမ်ိဳးေစ့မ်ားသည္ ေကာင္းစြာျဖစ္ေျမာက္သည္။ ဘိုင္အို
ဂက္စ္ျဖင့္ျဖည့္ျခင္းသည္ မ်ိဳးေစ့ေျမာက္မ်ားစြာတို႔ကို စရိတ္သက္ သာစြာျဖင့္ မႈိင္းတိုက္ႏိုင္ ေျခရွိသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကေမၻာဒီး ယားႏိုင္ငံတင
ြ ္ရွိသည့္ လယ္မ်ာ းစြာတုိ႔တင
ြ ္ ၀က္ေခ်းမ်ားကိုေခ်ရန္ ဘိုင္
အိုဂက္စ္ႏိႈးစက္မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ ထပ္မံသုေတသနလုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခ်ိဳ႔ေသာဘိုင္အိုဂက္စ္ရင္းျမစ္ မ်ား တြင္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ အဆင့္ ျမင့္
ဟိုက္ၿဒိဳဂ်င္ဆာလ္ဖိုက(္ H2S)ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိစမ္းသပ္မႈ
ပိုးမႊားမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္မႈအျပင္ ေအာက္ဆီဂ်င္ကိုမ်ိဳးေစ့မ်ား၏ မီတာေဘာလစ္ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မိုက္ခရို ေအာ္
ဂဲနစ္စင္မ်ား၏တည္ရွိမႈမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ မ်ိဳးေစ့သုိေလွာင္မႈသက္ တမ္းကိုပို၍ရွည္ ေစႏိုင္သည္။
ကၽြန္ပ္တို႔သည္ရိုးရွင္းသည့္အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုႏႈိင္းယွဥရန္ ၾကာ ရွည္စြာစမ္းသပ္ခဲ့ပါသည္။
ထို႔ျပင္အေျခာက္ခံထားေသာဇီအိုလိုက္ ပုတီးေစ့ႏွင့္ ကယ္လစီ ယမ္ကလိုရိုက(္ CaCl2) ႏွင့္ဂေလစီရယ္
အရည္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ CALGLY တို႔လည္း ပါ၀င္သည္။ဤအရာအားလုံးသည္ေကာင္းစြာျဖစ္ထန
ြ ္းပါ
သည္၊ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ၃လႏွင၆
့္ လ အရြယ္တို႔၏အေညွာက္ေပါက္ျခင္းကိုသာစမ္းသပ္ႏိုင္ေသး
သည္။ ေနာင္ႏွစ္ အနည္းငယ္တင
ြ ္ရဒ္မ်ားကိုသိရေသာအခါ မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုအေအးခန္းတြင္မထည့္ဘမ
ဲ ်ိဳးေစ့

သို ေလွာင္ရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းမ်ားအတြက္ တိက်သည့္ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ကိုေပးႏိင
ု ္မည္
ျဖစ္သည္။

ဇီအိုလိုက္ႏွင့္ CALGLY တို႔သည္အရင္းအျမစ္နည္းသည့္လယ္သမားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈမ်ား စြာမရွိ
သည္ကိုသတိျပဳပါ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၎တို႔သည္ေစ်းႀကီးၿပီး

ဤစာေစာင္တင
ြ ္

ေဆြးေႏြးတင္ျပ

ထားသည့္ နည္းမ်ားထက္ အသုံးျပဳရာတြင္ပိုမိုရႈပ္ေထြးသည္။ သို႔ေသာ္၎တို႔သည္ သီးျခားေဒသမ်ား
အတြက္မ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္ရန္စိတ၀
္ င္စား သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတြက္အသုံး ၀င္ႏိုင္သည္။ ဇီအိုလုိက္ႏွင့္
CALGLYတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကၽြန္ပ္တို႔၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ကိုဤေဆာင္းပါး၏အပိုင္း ၂တြင္ေဆြးေႏြးပါ
မည္။
နိဂုံး
အပူပိုင္းေဒသတြင္အေအးခန္းမရွိဘဲ မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုေအာင္ျမင္စြာစုေဆာင္းႏိုင္ျခင္း၏ေသာ့ခ်က္မွာ မ်ိဳးေစ့မ်ား
ကိုႏွံ႔စပ္စြာအေျခာက္ခံျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔ကိုထိုကဲ့သုိ႔ပင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔၏အ ေတြ႔အႀကဳံမ်ားမွ
အမ်ားလက္ခံအသုံးျပဳေနေသာအမ်ိဳးေစ့အမ်ိဳးအစားမ်ားကိအ
ု ရိပ္ႏွင့္ေနေရာင္ တြင္အေျခာက္ခံျခင္းျဖင့္ မ်ား
စြာအားထုတ္ျခင္း၊ ဂရုစိုက္ျခင္း မျပဳလုပရ
္ ဘဲ ရႏိုင္ေၾကာင္းသိိရွိရ သည္။ ေကာင္းစြာပိတ္ထားသည့္ဖန္ဘူး
သို႔မဟုတ္ ထူေသာပလပ္စတစ္ ပုလင္းတို႔သည္ မ်ိဳးေစ့မ်ား ကိုဆက္လက္ေျခာက္ေသြ႔ေနရန္ႏွင့္ ပိုးမ်ားမွ
ကာကြယ္ရန္ျပဳလုပ္ ေပးသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔၏ေအာက္ ဆီဂ်င္ေလ်ာ့နည္းေစေသာနည္း ၃နည္းထဲမွ တစ္ခု
ကိုအသုံး ျပဳျခင္းျဖင့္မ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္သည့္အခါ တြင္ ပိုးမပြားေစရန္ျပဳလုပ္ေပးမည္။ ဤနည္းအားလုံးတို႔
ကိုေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ထပ္ေဆာင္းဖတ္ရႈရန္
အီးဒီအဲန္ ၁၂၆တြင္ ေအဘရမ္ ဘရစ္ခ္လာမွ ဤအေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ဆင္တူေသာျပဳျပင္ မြမ္းမံ ထားသည့္
စက္ဘီးပန္႔ႏွင့္အျခားနည္းမ်ားကိုႏႈိင္းယွဥ္ေဖၚျပထားသည္။ ရလဒ္မွာ ႏႈိင္းယွဥ္ရ က်ိဳး နပ္ပါသည္။ ဤပန္႔ကို
ကၽြန္ပ္တို႔ျပဳျပင္မမ
ြ ္းမံသည့္အခါတြင္

ပို၍ထိေရာက္မႈရွိၿပီး၊

ပိုမို

လြယ္ကူလာက

စီးပြားေရးအရတြက္ေျခ

ကိုက္လာပါသည္။ အက္ဖ္ ေအ အို၏ “သစ္ေတာ မ်ိဳးေစ့မ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္း” အပိုဒ၇
္ သည္လည္း
ကၽြန္ပ္တို႔အားမ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္ျခင္း၏ ရႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာင္းဆုံးေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို
ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။ http://www.fao.org/docrep/006/ad232e/ad232e07.htm.

