
    

အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ 

ဇြန္လ ဇြန္လ ဇြန္လ ဇြန္လ 

အပူပုိင္းေဒသမ်ားတြင္အပူပုိင္းေဒသမ်ားတြင္အပူပုိင္းေဒသမ်ားတြင္အပူပုိင္းေဒသမ်ားတြင္

ခိသ္ မိခါလ္စန္၊ အာလုိဟာ ေဟာက္စ္
ပူအာတုိ ပရင္စီစာ၊ ဖိလိပိုင္ႏိုင္င ံမွေရးသားတင္ျပသည္။

[အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္ - ဤေဆာင္းပါးသည္
ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရးျခံ၊ ပူအာတုိ ပရင္စီစာ၊
မ်ားအတြက္ အစာဖန္တီးမႈေဆာင္းပါးအစဥ္
ပါးမတုိင္မီက ခိသ ္ေရးသားသည့္ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္
ႏွင္ ့ ေအအဲန ္ #၂၈ ဥစား၊ အသားစားအတြက္ေမြးျမဴသည့္ၾကက္၊
ပါးမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးမွ ရရိွသည့္အရာမ်ားကုိအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္
တိရစၦာန္အစာမ်ားကုိ အားထားရသည့္အေျခအေနမွေလ်ာ့ေစသည္၊
အျမတ္ကိုတုိးပြားေစသည္] 

နိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္း    

အစာအိမ-္တစ္ခုထက္ပို၍ရိွသည့္ အံၾသဖြ

ကြဲျပားသည့္အသြင္ျဖင့္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္တည္လ်က္ရွိသည္။

ခြာကြဲ၊ ေျခေလးေခ်ာင္း၊ တ၀က္တပ်က္ေၾကပ်က္သည့္

၀ါးေျခရန္ပါးစပ္ထသုိဲ႔ျပန္ေရာက္လာေသာအစာ

အတြင္း)  ျဖစ္ၾကသည္။ ႏြားမ်ား၊ ေရကၽြဲမ်ား၊

ေတာင္အာရွ တြင္ေတြ႔ရသည့္ အခ်ိ ႔ဳေသာ

စားျမ ႔ဳံျပန္တိရစၦာန္မ်ားတုိ႔သည္ အစာေျခႏုိင္၍

တြင္ အက်ိဳးျပဳမုိက္ခရိုေအာ္ဂနဲစ္စင္မ်ား၏အကူျဖင့္

ဓါတ္မ်ားကုိထုတ္ယူႏိုင္သည္ (ပု ံ၁)။ အခ်ဥ္ေဖါက္ျခ

သည့္အစာ ကုိတဖန္ျပန္၍ ၀ါးသည္။ တ

ထြက္၍ ၀ါးေျခရန္ ပါးစပ္ထဲသုိ႔ျပန္ေရာက္လာေသာအစာကုိျပန္၍

ဖ်က္ရန္ႏငွ္ ့အစာေခ်မႈပို၍ေကာင္းလာေ

ပစၥည္းမ်ားသည္ ေနာင္တြင္သူတုိ႔အတြက္ထု

အီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္းမ်ားအီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္းမ်ားအီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္းမ်ားအီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္းမ်ား    

အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ ၃၁၃၁၃၁၃၁    

ဇြန္လ ဇြန္လ ဇြန္လ ဇြန္လ ၂၀၂၀၂၀၂၀၁၇၁၇၁၇၁၇    

အပူပုိင္းေဒသမ်ားတြင္အပူပုိင္းေဒသမ်ားတြင္အပူပုိင္းေဒသမ်ားတြင္အပူပုိင္းေဒသမ်ားတြင္    စားၿမဳံစားၿမဳံစားၿမဳံစားၿမဳံ    ႔ျပန္သည့္႔ျပန္သည့္႔ျပန္သည့္႔ျပန္သည့္    တိရစၦာန္မ်ားအတြက္တိရစၦာန္မ်ားအတြက္တိရစၦာန္မ်ားအတြက္တိရစၦာန္မ်ားအတြက္    ေရြးခ်ယ္စရာအစာမ်ားေရြးခ်ယ္စရာအစာမ်ားေရြးခ်ယ္စရာအစာမ်ားေရြးခ်ယ္စရာအစာမ်ား

ေဟာက္စ ္မိဘမ့ဲေဂဟာ ႏွင္ ့ရည္ရွည္တည္တ့ံသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးျခံ
မွေရးသားတင္ျပသည္။  

ဤေဆာင္းပါးသည္ အာလုိဟာ ေဟာက္စ္ မိဘမ့ဲေဂဟာ ႏွင္ ့ ရည္ရွည္တည္တ့ံသည့္
ပရင္စီစာ၊ ဖိလိပိုင္ႏိုင္င ံ မ ွ ခိသ္ မိခါလ္စန္ေရးသားသည့္ စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးတိရစ
ႈေဆာင္းပါးအစဥ္မ်ား၏ စတုတၳေျမာက္ႏွင့္ေနာက္ဆုံးေဆာင္းပါးျ

ေရးသားသည့္ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ေအအန္ #၂၀ ငါးမ်ား၏အစာ၊ ေအအဲန္
အသားစားအတြက္ေမြးျမဴသည့္ၾကက္၊ ဘဲမ်ား ၏အစာတုိ႔ပါ

ရရိွသည့္အရာမ်ားကုိအသံုးျပဳျခင္းျဖင္ ့ ျပင္ပမွ (အမ်ားအားျဖင့္
အားထားရသည့္အေျခအေနမွေလ်ာ့ေစသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရည္ရွည္တည္တ့ံျခင္းႏွင့္

အံၾသဖြယ္ စားျမ ႔ဳံျပန္တိရစၦာန္မ်ားသည္ အဟာရျဖစ္ေစသည့္

ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္တည္လ်က္ရွိသည္။စားျမ ႔ဳံျပန္တိရစၦာန္မ်ားသည္ 

က္တပ်က္ေၾကပ်က္သည့္ အစာမ်ားစားၿမဳံ ႔ျပန္သည့္ပထမအစာအိမ္မွျပန္ထြက္၍

ခရန္ပါးစပ္ထသုိဲ႔ျပန္ေရာက္လာေသာအစာကုိ၀ါးသည့္ႏို႔တုိက္သတၱ၀ါမ်ား(အဲန္ထရီအုိဒက္တီလာ

ေရကၽြဲမ်ား၊ ဆိတ္မ်ား ႏွင္ ့အေမႊးရွည္ႏြားတမ်ိဳး(တိဘက္ႏြား

အခ်ိ ႔ဳေသာ စားျမ ႔ဳံျပန္တိရစၦာန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။  

အစာေျခႏုိင္၍ အစာမေျခမ ီထိုအရာမ်ားကုိ အထူးျပဳလုပ္ထားသည့္

အက်ိဳးျပဳမုိက္ခရိုေအာ္ဂနဲစ္စင္မ်ား၏အကူျဖင့္ အခ်ဥ္ေပါက္ေစျခင္းျဖင့္ အစာအေျချပဳ

အခ်ဥ္ေဖါက္ျခင္းကုိအစျပဳၿပီးသည့္ေနာက္ အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီးေနေသာစားၿမဳံ

တ၀က္တပ်က္ေၾကပ်က္သည့္အစာမ်ား စားၿမဳံ ႔ျပန္သည့္ပထမအစာအိမ္မွျ

ပါးစပ္ထဲသုိ႔ျပန္ေရာက္လာေသာအစာကုိျပန္၍၀ါးသည့္ လုပ္ငန္း (အပင္ပစၥည္းမ်ားကုိထပ္၍ေျခ

အစာေခ်မႈပို၍ေကာင္းလာေစရန္) ကုိ စားၿမဳံ ႔ျပန္ျခင္းဟု ေခၚ သည္။ စားၿမဳ ံ႔ျပန္ျခင္းမွေလလြင့္ေသာ

င္သူတုိ႔အတြက္ထုတ္လုပ္မည့္ ပုိမိုေကာင္းမြန္သည့္ တိရစၦာန္အစာမ်ား

ေရြးခ်ယ္စရာအစာမ်ားေရြးခ်ယ္စရာအစာမ်ားေရြးခ်ယ္စရာအစာမ်ားေရြးခ်ယ္စရာအစာမ်ား    

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးျခံ (လယ္ယာ)၊ 

ရည္ရွည္တည္တ့ံသည့္ စိုက္ 
စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္ 

စတုတၳေျမာက္ႏွင့္ေနာက္ဆုံးေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္း 
ေအအဲန ္#၂၅ ၀က္ထီး၏အစာ 

၏အစာတုိ႔ပါ၀င္သည္။ ဤေဆာင္း 
အမ်ားအားျဖင့္ ေစ်းႀကီးသည္) 

ရည္ရွည္တည္တ့ံျခင္းႏွင္ ့ အက်ိဳး 

အဟာရျဖစ္ေစသည့္ အစာလုိအပ္မႈ 

 ညီီညာသည့္ေျခေခ်ာင္း၊ 

႔ျပန္သည့္ပထမအစာအိမ္မွျပန္ထြက္၍ 

အဲန္ထရီအုိဒက္တီလာ အမ်ိဳး 

တိဘက္ႏြား)မ်ားတုိ႔သည္ အေရွ႔ 

အထူးျပဳလုပ္ထားသည့္ အစာအိမ္ထဲ 

အစာအေျချပဳ - အပင္မ်ားမွ အာဟာရ 

အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီးေနေသာစားၿမဳံ ႔ျပန ္

႔ျပန္သည့္ပထမအစာအိမ္မွျပန ္  

အပင္ပစၥည္းမ်ားကုိထပ္၍ေျခ 

႔ျပန္ျခင္းမွေလလြင့္ေသာ 

တိရစၦာန္အစာမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးရိွ 



သည့္ေျမၾသဇာျဖစ္သည္။ ေျမဆီၾကြယ၀္မႈကိုထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက ္ေမြးျမဴစုိက္ပ်ိဳးေသာလယ္ယာမ်ားတြင ္ေျမၾသ 

ဇာထည့္ေပးသင့္သည္။ ျခံေမြးတိရစၦာန္မ်ားကုိစုေပါင္းေမြးျမဴျခင္း ၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ လယ္ယာမ်ားတြင္အပင္ 

မ်ား၏က်န္းမာေရးပုိ ေကာင္းျခင္းႏွင္ ့အာဟာရမ်ားကုိျပန္လည္ အသံုးျပဳျခင္းမ ွသီးႏံွအထြက္ေကာင္းျခင္းတုိ႔ျဖစ ္

သည္။  

 

အေသးစားလယ္ယာမ်ားတြြင ္ စားျမ ႔ဳံျပန္တိရစၦာန္မ်ားတုိ႔ကုုိေကၽြးေမြးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားစြာရွိပါ 

သည္။ သင္၏အေျခအေျခအေနအေပၚမူတည္၍ေကၽြးေမြးသည့္နည္းဗ်ဴဟာကုိမေရြးမ ီ အက်ိဳးရလဒ္၊ အားသာခ်က္ 

မ်ားသည္ အားနည္းခ်က္မ်ားထက္ပို၍မ်ားရမည္ကုိသတိျပဳ၍ ဆံုးျဖတ္ပါ။ စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးျခံတုိင္းသည္ တမူထူး 

ျခား ၾကပါသည္၊ တခုစီအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ ဆီေလ်ာ္မႈအရိွဆံုးျဖစ္၍ အကုန္အက်သက္သာသည့္နည္း 

မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္သင့္ပါသည္။ 

ဇယားဇယားဇယားဇယား    ၁၁၁၁။။။။ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္င ံအေနာက္ေတာင္ရိွ စားက်က္မ်ား၏အဟာရအရည္အေသြး (အုိဂ်ိဳ et al.၂၀၁၃) 

ကုသမႈ စပီီ ေအအ 
က္စ္အိပ္ခ်္ 

အနဲ္ဒီ 
အက္(ဖ)  

ေအဒီ 
အက္(ဖ) 

ေအဒီ 
အယ္လ္ 

ဂ်ီဗ ီ
(ml/0.2  
gDM) 

Cg 
(ml/hr) 

အမ္အီး 
(MJ/kg 
DM 

အုိအမ္ 
ဒီ 
၁% 

အက္စ ္
စီအက္ဖ 
ေအ 
(umol) 

ေကာက္ရိုး 
 

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 

သစ္ရြက္စိမ္း 
 

၁၀၈.၀ 
ေအ 

၁၀၆.၀ 
ေအ 

၅၇၄.၄ 
စ ီ

၃၆၃.၈ဘီ ၁၂၈.၁စီ ၃၃.၆၇ 
ေအ 

၀.၀၇ ၁၀.၇ 
ေအ 

၅၅.၄ 
ေအ 

၀.၇ 
ေအ 

သဘာ၀စားက်က္ 
 

၅၉.၀စီ ၇၁.၀ စ ီ ၇၀၅.၂ 
ေအ 

၄၄၀.၆ 
ေအ 

၁၈၄.၄ 
ေအ 

၁၃.၆၇ 
ဘီ 

၀.၀၈ ၅.၃ စ ီ ၃၂.၈ 
စ ီ

၀.၂ စ ီ

 ± 
အက္စ္အီးအမ္ 
 

၇.၂၄ ၅.၃၂ ၂၀.၇၃ ၁၂.၅၁ ၈.၇၁ ၃.၄၄ ၀.၀၁ ၀.၈၂ ၃.၂၉ ၀.၀၇ 

ေကာ္လံတစ္ခုတည္းအတြင္းရွ ိမတူညီေသာအကၡရာမ်ားသည္ အလြန္ပင္ျခားနားသည္(P<0.05)။ စီပီ- သဘာ၀ပရုိတင္း၊ အနဲ္ဒီအက္(ဖ) - န်ဴထရယ္ဒီတားဂ်င့္၊ 

ေအဒီအက္(ဖ) - အက္စစ္ဒီတားဂ်င့္ဖိုင္ဘာ၊ေအဒီအယ္လ္-အက္စစ္ဒီတားဂ်င့္လစ္နင္၊ဂ်ီဗြ ီ- ဂက္စ္ပမာဏ၊CCCCggggကေဇာ္ေပါက္သည့္ႏႈန္း၊အမ္အီး-ဇီ၀တြင္းျဖစ္ပ်က ္

မႈစြမ္းအား၊အုိအမ္ဒီ - ေအာမက္ဂနဲစ္ပစၥည္းေျခဖ်က္ႏုိင္မႈ၊အက္စီအက္(ဖ)ေအ - အခ်ိန္တုိဖက္တီးအက္စစ္ဆက္နြယ္မႈ၊အက္စ္အီးအမ္ - အစြန္ႏွစ္ဘက္ 

ေရာက္သည့္ျခားနားခ်က္ကုိခန္႔မွန္းျခင္း။ေျခာက္ေသြ႔ရာသီအတြင္းသဘာ၀စားက်က္မ်ားေပါင္းစပ္ျခင္း၊(ပင္နီစီတမ္ ပါပါရီယမ္/အန္ၿဒိဳပိုဂြန္ ဂါယာနပ္စ္၊ ေအ 
တက္တိရုမ္၊ ပါနီကြန ္မက္ဆီမန္၊ ဆုိ၈ြန ္အယ္မြန္၊ ၊ စတုိင္လိုစင္းသစစ္ ဟာမာတာ၊ ကာလုိပုိဂိုနမ္ မူကူႏြိဳက္၊ စင္ႀထိဳစင္မ ီမိုလီ)။ 

    

ပံု ၁။ ဂိုတူ ကုိလာ ႏွင့္ ဆာဗားနီးယား စားက်က္မ်ားတြင္ 

လံထားေသာႏြား ရႊ ံ႔ထဲတြင္လူးေနပံု။ 



စားျမ ႔ဳံျပန္တိရစၦာန္အုပ္မ်ား၏စားျမ ႔ဳံျပန္တိရစၦာန္အုပ္မ်ား၏စားျမ ႔ဳံျပန္တိရစၦာန္အုပ္မ်ား၏စားျမ ႔ဳံျပန္တိရစၦာန္အုပ္မ်ား၏    အေကာင္းဆံုးေသာက်န္းမာေရးအေကာင္းဆံုးေသာက်န္းမာေရးအေကာင္းဆံုးေသာက်န္းမာေရးအေကာင္းဆံုးေသာက်န္းမာေရး    

ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ျမက္တုိ႔သည္ကၽြဲႏြားမ်ားႏွင့္သုိးမ်ားအတြက္အေကာင္းဆံုးေသာ အာဟာရ ရင္းျမစ္မ်ား ျဖစ ္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္အျခားေသာအာဟာရမ်ားအတြက္ျပည့္စုံသည့္ စားေနက်အစားအစာမ်ားကုိမေပးႏုိင္ပါ။ မည္သုိ႔ ဆိ ု ေစ 

ကာမူ စားျမ ႔ဳံျပန္တိရစၦာန္အားလံုးတုိ႔သည္ အခ်ိဳ ႔ေသာျမက္ခင္းမ်ားကုိစနစ္တက်စီမံအသံုးျပဳ ျခင္းမ ွအက်ိဳးျဖစ္ ေစ 

ႏိုင္သည္။ ပေဲတာင့္ရွည္ပင္မ်ား သုိ႔မဟုတ ္ အာဇုိလာ က့ဲသို႔ေသာအပင္မ်ားျဖစ္သည့္ အျခားအစားအစာမ်ားကုိ 

ေပါင္းစည္းအသံုးျပဳျခင္းမွလည္း ရေကာင္းရႏိုင္မည္။ ဤေဆာင္းပါးစု၌ဇယား ၁ (ေကာက္ရိုးႏွင္ ့သဘာ၀စားက်က္) 

တြင္ေဖၚျပထားသည့္ ေခါင္းစဥ္သံုးခုအနက္ ႏွစ္ခုကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပမည္ျဖစ္သည္။ ေဆာင္းအခါ တိရစၦာန္မ်ားကုိ 

ေကၽြးရန္ အေျခာက္မလွန္းဘ ဲ သုိေလွာင္ထားသည့္ ျမက္ (သစ္ရြက္စိမ္း) သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္မ်ားကုိေကၽြး 

ရန္အေစ့အႏံွမ်ားႏွင့္ပတ္၍လႊမ္းၿခံဳေဖၚျပျခင္းမရိွပါ ဇယား ၂ တြင ္ သူတုိ႔၏ အားသာမႈႏွင့္အနည္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ 

ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္ရည္ညႊန္း ခ်က္အျပင္ ေဖၚျပခ်က္မ်ားမရိွပါ။ 

ကၽြဲႏြားတိရစၦာန္ကၽြဲႏြားတိရစၦာန္ကၽြဲႏြားတိရစၦာန္ကၽြဲႏြားတိရစၦာန္    

အေရွ ႔ေတာင္အာရွတြင ္ ေဒသမူလႏြားမ်ားႏွင့္ ႏို႔စားႏြားမ်ားသည္အၾကမ္းခံ၍ ျမင့္မားေသာဟိမ၀ႏၱာ ေတာင္တန္း 

မ်ားမွစ၍ စိုစြတ္ေသာအပူပိုင္းေဒသအထိ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ရွင္သန္ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ မ်ိဳး 

မ်ားသည္ ဥေရာပမွလာေရာက္အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ေျပာင္းေရႊ ႔ေနထုိင ္ သူမ်ားမွမိတ္ဆက္ေပး ခဲ့့ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ အမွန္အားျဖင့္ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္“မူလေဒသ” ႏြားမ်ားသည္ စပိန္လူမ်ိဳးမ်ားမွမိတ္ဆက္ေပး ျခင္းျဖစ္သည္။ 

သူတုိ႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း၄၀၀ေက်ာ္ကုိလုိနီျပဳခဲ့သည့္ထုိႏိုင္ငံသို႔ အမ်ိဳးကြဲမ်ားစြာကုိ ယူေဆာင္လာၾက သည္။ ႏိုင္ငံမ်ား 

စြာတုိ႔တြင ္ မ်ိဳးအေဟာင္း(ရွိႏွင့္ၿပီးမ်ိဳး)မ်ားကုိ အျခားမ်ိဳးမ်ားႏွင့္စပ္သည့္ မ်ိဳးစပ္မ်ားရာစုမ်ားစြာရွ ိ ခဲ့သည္၊ ထိုမ်ိဳးစပ္ 

မ်ား သည္ ေဒသရာသီဥတုႏွင့္အေျခအေနမ်ားကုိ အလုိက္သင့္ေနထုိင္၍ႀကံ ႔ႀက ံ႔ခံႏိုင္ၾကသည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ေရြး 

ခ်ယ္ႏိုင္သည့္ ႏြားစာမ်ားကုိပထမဆံုးၾကည့္ပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ႏုိ႔အတြက္ေမြးသည့္ႏြားအုပ္မ်ား မွႏို႔ပုိမိုရႏိုင္သည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားကုိ အႀကံျပဳပါမည္။  

ေရေရေရေရ    ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    ဓါတ္သတၱဳဆားဓါတ္သတၱဳဆားဓါတ္သတၱဳဆားဓါတ္သတၱဳဆား     

တိရစၦာန္အုပ္မ်ား၏က်န္းမာေရးကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္အတြက္ ေရကုိတေန႔လံုးရရိွႏိုင္ရမည္။ ဆား (ဆုိဒီယမ္ ကလုိ 

ရိုဒ္၊ NaCI)သည္လည္းကၽြဲႏြားတိရစၦာန္မ်ားအတြက္မရွိမျဖစ္သည့္အရာျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အား ျဖင့္ကၽြဲႏြားတိ 

ရစၦာန္မ်ားသည္အာဟာရလုိအပ္မႈျပည့္မီွႏိုင္ရန္အတြက္တစ္ရက္လွ်င ္ဆား၁၁ မ ွ၁၅ဂရမ္စားသင့္သည္။ဆုိဒီယမ္ႏွင့္ 

ကလုိရိုက ္ မ်ားကုိဆုိးက်ိဳးမျဖစ္ဘဲ ျမင့္မားသည့္အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိစားႏုိင ္ သည္။ သုိ႔ေသာ္ NaCI သည္ 

တိရစၦာန္အေလးခ်ိန္အရ ေန႔စဥ္စားသည့္အစာ၏ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္မပုိသင့္ပါ (၀ဒ္ ႏွင္ ့လာဒီ ၂၀၀၅)။ ဓါတုပစၥည္း 

အခဲမ်ားကုိ တင္သြင္းရာတြင ္ အလြန္ေစ်းႀကီးေသာေနရာမ်ား၌ ပင္လယ္ဆားမ်ားကုိ“ အခမ့ဲေရြးခ်ယ္မႈ”အေနျဖင့္ 

ေပးႏုိင္ပါသည္ (ဥပမာ၊ ဆားကုိခ်န္ထားသျဖင့္ တိရစၦာန္မ်ားသည္ႀကိဳက္သေလာက္လြတ္လပ္စြာစားႏုိင္သည္)။ တုိရီ 

စမစ္ ၏အဆုိအရ၊ ဆားတြင္ပါသည့္ဆုိဒီယမ္ သည္တိရစၦာန္မ်ား “အာဟာရဆုိင္ရာ အသိပညာ” ကုိေဖၚျပသည့္ 

တစ္ခုတည္းေသာ ဓါတ္သတၱဳပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔ကုိ စိတ္ႀကိဳက္လြတ္လပ္စြာ ေက်ြးပါကသူတို႔လုိအပ္သ 

ေလာက္သာစားပါမည္။ပိုသည္ထက္ စားမည္မဟုတ္ ပါ (၂၀၀၈) ဟုလည္းေျပာပါသည္။  



ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ တည္ၿငိမ္မႈရွိသည့္ ဖိအားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ေျမဆားဘေလာက္တံုးမ်ားတုိ႔သည္ ျမင့္မားစြာစမ္း 

သပ္ႏိုင္စြမ္းရိွေနပါေသးသည္။ ၎တြင ္ လယ္ယာတြင္ရွိသည့္ ေျမေစးအနီအမ်ိဳးအစားခြဲ၊ “ပတ္တီး” ကုိင္ေသာ 

သဲၾကမ္း ၂ မ ွ ၃ ကီလုိ၊ တင္လဲ ၁၀၀မွ၅၀၀ ဂရမ္၊ အက္ပဆြန္ ဆား ၁၀၀မွ၂၀၀ ဂရမ္ႏွင္ ့ ေရဓါတ္ ပါသည့္ထံုး 

၁ကီလုိဂရမ ္ သုိ႔မဟုတ္ ေပါ့လင္းဘိလပ္ေျမႏွင္ ့ ပင္လယ္ဆား ၃ ကီလိ ု တုိ႔၏အရည္အေသြးအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္ပါ 

သည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ဤဘေလာက္တံုးမ်ား၏အေျခအေနကုိေစာင့္ၾကည့္ေနဆျဲဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သုေတသန 

ျပဳသည့္အေျခခံမ်ားရိွခဲ့သည္(Liu et al.  ၁၉၉၅)။ ယူရီးယားဘေလာက္တံုးမ်ား စြာတုိ႔ကုိ အားေပးၾကေသာ္လည္း 

ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ဘ ေလာက္တံုးမ်ားသည္ ယူရီးယားကင္းသည္ကုိ မွတ္သားပါ။ လိုအပ္သည့္အမိုင္ႏိုအက္စစ္အားလံုး 

ကုိလံုေလာက္ေသာပမာဏစုေဆာင္းႏုိင္ရန္စားျမ ႔ဳံျပန္တိရစၦာန္မ်ား ၏ပထမအစာအိမ္ရွ ိ မိုက္ခရိုေအာ္ဂနဲစ္စင္မ်ား 

မလုပ္ႏိုင္သည္ ကုိသက္ေသျပခ်က္တစ္ခုရွိပါသည္။ ထုိအမုိင္ႏိအုက္စစ္အားလံုးသည္ ယူရီးယားပံုမွန္အစာမ်ား 

ေၾကာင့္တိရစၦာန္မ်ား၏သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ေလ်ာ့နည္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အလံုေလာက္ျဖစ္ျခင္းကုိျဖစ္ေစသည့္အဓိက 

အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ႏုိင ္သည္ (ခ်ာလူပါ ၁၉၆၈)။  

အစာအမ်ိဳးအစားအစာအမ်ိဳးအစားအစာအမ်ိဳးအစားအစာအမ်ိဳးအစား    စီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံခန္႔ခြဲမႈ    အက်ိဳးအျမတ္အက်ိဳးအျမတ္အက်ိဳးအျမတ္အက်ိဳးအျမတ္    အားနည္းခ်က္မ်ားအားနည္းခ်က္မ်ားအားနည္းခ်က္မ်ားအားနည္းခ်က္မ်ား    

စားက်က္ တိရစၦာန္မ်ားကုိေရႊ ႔ျခင္း လွ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားသည့္အပင္၏အစို႔အ 

စိမ္းမ်ားကုိစားခြင့္ရသည္ 

လြန္စြာစားျခင္း၊ ကပ္ပါးေကာင္မ်ား 

ျဖတ္၍သယ္ 

ေဆာင္ေသာအစာ 

အစိမ္းမ်ားကုိစုေဆာင္း

၍ တိရစၦာန္မ်ားကုိ 

ေကၽြးသည္ 

ပေဲတာင့္ရွည္ပင္မ်ားသည္အစဥ္အျမရဲွိႏုိင္

သည္၊ ကပ္ပါးေကာင္းကင္းသည္ 

ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္ရန္အခ်ိန္ၾကာသည္၊ 

ေကာင္းသည့္တိရိစၦာန္အစာမ်ိဳးစိတ္ရႏုိင္

ရမည္ 

ေကာက္ရိုး အစိမ္းမ်ားကုိစုေဆာင္း

၍ တိရစၦာန္မ်ားကုိ 

ေကၽြးသည္ 

မိုးေခါင္ျခင္း/ႏွင္းက်ျခင္းအတြက္သုိေလွာင္ 

ႏိုင္သည္ 

ပ်က္စီးႏိုင္သည္၊ ေလလြင့္မႈျဖစ္ႏိုင္သည္ 

သစ္ရြက္စိမ္း ၀ယ္သည့္အေစ့ဆံမ်ား 

(သုိ႔) စုေဆာင္းသည့္ 

အစိမ္းမ်ားႏွင့္ကေဇာ္ 

ေဖါက္ျခင္း 

မိုးေခါင္ျခင္း/ႏွင္းက်ျခင္းအတြက္သုိေလွာင္ 

ႏိုင္သည္ 

ပ်က္စီးႏိုင္သည္၊ ေလလြင့္မႈျဖစ္ႏိုင္သည္၊ 

အက္စစ္ေပါက္ႏိုင္သည္ 

အေစ့ဆံ အစာစုေဆာင္းသည့္ 

ေနရာ 

မိုးေခါင္ျခင္း/ႏွင္းက်ျခင္းအတြက္သုိေလွာင္ 

ႏိုင္သည္ 

ပ်က္စီးႏိုင္သည္၊ အဟာရနည္းသည္၊ 

အက္စစ္ေပါက္ႏိုင္သည္ 

 

    

    

    

    

ဇယားဇယားဇယားဇယား၂၂၂၂။။။။စားၿမဳံ႔ျပန္တိရစၦာန္မ်ားအတြက္ အစာေကၽြးသည္နည္းစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အားသာမႈႏွင့္အားနည္းခ်က္မ်ား 



စားက်က္မ်ားစားက်က္မ်ားစားက်က္မ်ားစားက်က္မ်ား    

ရည္ရွည္တည္တ့ံေသာ စားက်က္မ်ားကုိ

စိတ္အားထက္သန္သည့္ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္မႈမ်ားျဖင့္ျ

အပူပိုင္းေဒသ ျမက္မ်ိဳးသည္ ေအာင္ျမင္မႈရိွႏိုင္သည္ကိုဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္

မႈေကာင္းသည့္ “ စားက်က္ ေရြးခ်ယ္သူ

ေရးသားသည့္ အပူပိုင္းေဒသမ်ားႏွင္ ့

က်က္မ်ားသုိ႔လမ္းညႊန ္ ဟူေသာစာအုပ္အေ

မူတည္သည့္ အေကာင္းဆံုးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိေပးမည္

#၂၅ တြင္ပါသည့္ ေပါင္းပင္မ်ားျဖစ္လာေ

ခုသုိ႔အသစ္ေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားအားမိတ္ဆက္ေပးသည့္အခါ

နာတစ္ခုမျဖစ္လာရန္အတြက္ သင္ကုိယ္တိုင္အရင္စမ္းၾကည့္ပါ

 

 

 

 

    

    

    

ပု ံ၂။ စားက်က္ေရြးခ်ယ္သူမ်ားအတြက္

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

 

စားက်က္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အခ်ိဳ႔ေသာဆန္းသစ္သည့္

င့္ၾကည့္သံုးသပ္မႈမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ “စားက်က္ ေရြးခ်ယ္

ေအာင္ျမင္မႈရိွႏိုင္သည္ကိုဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ အစပ်ိဳးျခင္းျဖစ္သည္။

ေရြးခ်ယ္သူ” ဆုိဒ္သည္ အယ္လ္၊ အာရ္ ဟမ္ဖရီစ ္ႏွင့္ အုိင္၊

 ထုိေဒသ မ်ားႏွင့္ကပ္လ်က္ရွိသည့္ေဒသမ်ားအတြက္ပို၍ေကာင္းမြန္သည့္စား

ဟူေသာစာအုပ္အေပၚတြင္အေျခခံသည္၊၎သည္ သင့္အားသင္၏အေျခအေနအေပၚတြင္

အေကာင္းဆံုးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိေပးမည္ (ပု ံ၂)။ [အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္ - ေအအဲန္

ေပါင္းပင္မ်ားျဖစ္လာေသာအခ်ိဳ ႔ေသာဤတိရစၦာန္အစာမ်ိဳးစိတ္မ်ား ကုိလည္းၾကည့္ပါ။

ခုသုိ႔အသစ္ေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားအားမိတ္ဆက္ေပးသည့္အခါ သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။“အေျဖရွာျခင္း

သင္ကုိယ္တိုင္အရင္စမ္းၾကည့္ပါ!]  

စားက်က္ေရြးခ်ယ္သူမ်ား 

စားက်က္ေရြးခ်ယ္သူမ်ားအတြက္ စားက်က္ေရြးနည္းလမ္းညြွန ္

https://www.tropicalgrasslands.asn.au/pastures/pasturepicker.htm.တြင၀္င္ေရာက္ၾကည့္ရွုနုိင္ပါသည္။

အခ်ိဳ႔ေသာဆန္းသစ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား ႏွင္ ့

ေရြးခ်ယ္သူ”သည္ မည္သည့္ 

အစပ်ိဳးျခင္းျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 

အုိင္၊ ေဂ်၊ ပါထရစ္ဂ် (၁၉၉၅) 

မ်ားႏွင့္ကပ္လ်က္ရွိသည့္ေဒသမ်ားအတြက္ပို၍ေကာင္းမြန္သည့္စား 

သင့္အားသင္၏အေျခအေနအေပၚတြင္ 

ေအအဲန ္#၂၃ ႏွင့္ေအအဲန ္

ကုိလည္းၾကည့္ပါ။ ေဒသတစ ္

အေျဖရွာျခင္း” သည္ ျပႆ 

 

င္ေရာက္ၾကည့္ရွုနုိင္ပါသည္။ 



ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္ေသာျမက္မ်ားႏွင့္ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္ေသာျမက္မ်ားႏွင့္ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္ေသာျမက္မ်ားႏွင့္ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္ေသာျမက္မ်ားႏွင့္    ပဲပင္မ်ားပဲပင္မ်ားပဲပင္မ်ားပဲပင္မ်ား    

အာလုိဟာ ေဟာက္စ္တြင္ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ဆိတ္မ်ားႏွင့္ႏြားမ်ားကုိေကၽြးရန္ဇ၀ီကြဲျပားသည့္တိရစၦာန္အစာ ေကာက္ပသီဲး 

ႏွံမ်ားကုိ”ျဖတ္၍သယ္ယူႏိုင္ေသာအစာ”အျဖစ္သံုးရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးသည္။ ရွည္ေသာမ်က္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ သစ္ပင္ 

မ်ားႏွင့္အပင္ပုမ်ား အဖြံ႔ၿဖိဳးဆံုးအခ်ိန ္ ေရာက္သည့္အခါ လူသားတုိ႔သည္ေမြးျမဴေရးတိရစၱာန္မ်ားထက္သတိရွိစြာ အ 

လုိက္အထုိက္ရိတ္သိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကသည္။ မာတင ္ (၁၉၉၃) ၏အဆုိအရ “အပူပုိင္းဇံုေဒသတြင္တိရစၱာန္ 

အစာအျဖစ္စားသံုးရာတြင္ ျမက္သည္ ၇၅%ျဖစ္သည္”။ ထိေရာက္ေသာနည္းကုိအသံုးျပဳပါက ျမက္မ်ားကုိစုစည္း ၍ 

ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္မ်ားကုိေကၽြးႏိုင္သည္။   

ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ခရစ္ဆုိပိုဂြန ္ဇီဇာႏြိဳက္ (ဗီတီဗာ = အနံ႔သင္းေသာအဆီကိုအျမစ္မွထုတ္ႏိုင္သည့္ အိႏၵိယျမက္ပင္တ 

မ်ိဳး)(Chrysopogon zizanioides (Vetiver)) ကိ ု ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ေရသုိေလွာင္ေသာစနစ္တြင္ေတာင္ေစာင္းမ်ားတည္ 

ၿငိမ္မႈရွိရန္ႏွင့္ ေတာင္ၾကားေတာင္ရိုး စီမံကိန္းအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးသည္။ တုိက္စားမႈကုိနည္းေစျခင္း အျပင္ ဗီတီဗာ 

သည္ႏွစ္လုိဘြယ္ေကာင္း၍အရသာရိွသည့္ တိရစၦာန္အစာမ်ိဳး စိ္တ္တစ္ခုျဖစ္သည္ (ပံု ၃)။ မိုးတြင္းအခါတြင ္ဗီတီဗာ 

ကုိႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာရိတ္ႏိုင္၍ တိရစၦာန္အစာ၏တန္ဖိုး ရွိသည့္အဟာရကုိထိန္းသိမ္း ႏုိင္သည္ (ဇယား ၃)။   

 

ဇယားဇယားဇယားဇယား၃၃၃၃။။။။    သက္တမ္းအပိုင္းအျခားတေလွ်ာက္အျမစ္တြင္ေမြးႀကိဳင္သည့္အဆီပါသည့္အိႏၵိယျမက္တမ်ိဳး၏အဟာရအရည္အေသြး။ 

 ႏုသည့္အျမစ္တြင္ေမြးႀကိဳင္သည့္အ

ဆီပါေသာအိႏၵိယျမက္တမ်ိဳး 

အရြယ္ေရာက္သည့္အျမစ္တြင္ေမြးႀကိဳင္

သည့္အဆီပါေသာအိႏၵိယျမက္တမ်ိဳး 

ရင့္သည့္အျမစ္တြင္ေမြးႀကိဳင္သည့္အ

ဆီပါေသာအိႏၵိယျမက္တမ်ိဳး 

စြမ္းအား 

[kcal/kg] 

၅၂၂ ၇၀၆ ၉၆၉ 

အစာေျခဖ်က္ႏိုင္မႈ[%

] 

၅၁ ၅၀ - 

ပရုိတင္း [%] ၁၃.၁ ၇.၉၃ ၆.၆၆ 

အဆီ [%] ၃.၀၅ ၁.၃၀ ၁.၄၀ 



 

ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ပင္နီစီတမ္ ပါပါရီယမ္

ျဖတ္ထားသည့္ တိရစၦာန္အစာအျဖစ္အသံုးျပဳသည္။

ေဆာင္းအစာ/ ျဖည့္စြက္စာအျဖစ္ ယူေဆာင္ေကၽြးေမြးပါကႏြားမ်ားသည္

အလြန္ေကာင္းပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၎

(ဥပမာ အပင္ကုိျဖတ္ရာမွ လိင္မႈကင္းလ်က္မ်ိဳးပြားႏိုင္သည္

မ်ိဳးကုိအသံုးျပဳေသာနည္းမ်ားကုိ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ေဒသ

လ်က္ရွိသည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ႏို႔စားကၽြဲစီမံကိန္း

လ်က္နားေထာင္ေနပါ။ သင္သည္ တုိက္ရုိက္

ရာသီျဖစ္ပါက ပ်ိဳးခင္း/ခြက္ႏငွ့္စတင္စုိက္ျခင္းျပဳလုပ္၍

ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ျဖတ္ထားသည့္ အဖုငယ္

(အီးအမ္၁)(Effective Microorganisms (EM1) 

ဗာစီကူလာ-အာဘူစ္ကူလာ မိုင္ခုိဟိဗာ

တြင္ေခတၱစိမ္ပါသည္။ ၎ကုိ ေလာ့စ ္

အာလုိဟာ ေဟာက္စ္သည္ ေတာင္ေစာင္း

Agricultural Land Technology (SALT)) 

ကြန္တို႔ေျမဆီတည္ၿငိမ္မႈကုိ ပေဲတာင့္ရွည္ပင္ႏွင့္အျမေဲပါက္ေနသည့္ပင္ပုမ်ား၊

သီးႏွံပင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းထားသည္။ ပပဲင္မ်ားႏွင့္ပင္ပုမ်ားသည္

သည္။ ပဲပင္မ်ားသည္ အခ်ဥ္ေဖါက္သည့္အစာမ်ားကုိ

ဗီတာမင္ႏွင့္အင္ဇိုင္းမ်ားပါ၀င္သည္ (၀

ရွည္ခံပဲပင္မ်ားမွ မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိစုေဆာင္းႏုိင္ခဲ့သည္။

ဖ၀ိုင္းလ္)၊ ဖလဲမင္ဂီအာ ကြန္ဂ်က္စ္ထာ

 

ပါပါရီယမ္ (နာပီအာ)ကုိလည္း ဆိတ္ႏွင့္ႏြားမ်ားအတြက္

တိရစၦာန္အစာအျဖစ္အသံုးျပဳသည္။ ေရႏွင့္ကုန္းစပ္ေဒသမ်ားတြင္ ထုိေဒသ

ယူေဆာင္ေကၽြးေမြးပါကႏြားမ်ားသည္ အဆင္သင့္ပင္စားၾကသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၎သည္သဘာ၀အေလ်ာက္မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ

လိင္မႈကင္းလ်က္မ်ိဳးပြားႏိုင္သည္)။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ အပင္မ်ိဳးတုိးပြား

ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ေဒသ၀န္းက်င္တြင္ရွိေသာ ကုိေအာ္ပိုေရးတစ္

ႏို႔စားကၽြဲစီမံကိန္းအတြက္ထိေရာက္မႈအရိွဆံုးျဖစ္ေစရန္

တုိက္ရုိက-္ နာပီယာအပင္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္

င့္စတင္စုိက္ျခင္းျပဳလုပ္၍ မိုးရာသီေရာက္ေသာအခါတြင္ေျမႀကီးအ

အဖုငယ္/ရြက္ဆစ္ ႏွစ္ခ ုသို႔မဟုတ္ သံုးခုကုိ ထိေရာက္သည့္

(Effective Microorganisms (EM1) ျဖင့္ကုသသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎တို႔ကုိအမ်ိဳး

မိုင္ခုိဟိဗာ(ဗီေအ အမ္) ( Vesicular-Arbuscular Mycorrhiza (VAM) 

 ဘန္ယိ ုတြင္ရိွေသာ ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံတကၠ သုိလ္တြင္ရ

ေတာင္ေစာင္း/ဆင္ေျခေလွ်ာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ေျမေနရာနည္းပညာ

Agricultural Land Technology (SALT)) စနစ္ကုိ ၂၀၀၁ခုႏွစ္ကတည္းကက်င္းသံုးခဲ့သည္။

ပေဲတာင့္ရွည္ပင္ႏွင့္အျမေဲပါက္ေနသည့္ပင္ပုမ်ား၊ ႏွစ္စဥ္စုိက္ပ်ိဳးသည့္ေကာက္ပဲ

ပပဲင္မ်ားႏွင့္ပင္ပုမ်ားသည္ စားျမဳံ ႔ျပန္ တိရစၦာနမ္်ားအတြက္အစာျဖစ္ေစႏုိင္

အခ်ဥ္ေဖါက္သည့္အစာမ်ားကုိ ပရုိတင္းဓါတ္ေပး၍ အစာေျခ ဖ်က္မႈပိုေကာင္းလာေစသည့္

၀ပ္စန ္ ၁၉၈၅)။ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာလာသည့္အခါ လ်င္ျမန္

မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိစုေဆာင္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ဒက္စ္မိုဒီယမ ္ ရန္စုိနီး

ကြန္ဂ်က္စ္ထာ (မာလာဘာလာတြန္)၊ အင္းဒီဂုိဖီရာ၊ ဂီရီစီဒီယာ

ပံုပံုပံုပံု၃၃၃၃။။။။    ျမွင့္ထားသည့္အစာစင္တြင ္ႏုသည့္အျမစ္တြင္ေမြးႀကိဳင္သည့္

အဆီပါ ေသာအိႏၵိယျမက္တမ်ိဳးကိ ု

ဆိတ္ႏွင့္ႏြားမ်ားအတြက္ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္္ 

ထုိေဒသရိွအစာမ်ား၏ထပ္ 

အဆင္သင့္ပင္စားၾကသည္။ နာပီအာသည္ 

အေလ်ာက္မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

အပင္မ်ိဳးတုိးပြား ျခင္းနည္းလမ္း အမ်ိဳး 

ပိုေရးတစ္ သံုးခုကုိသင္ တန္းေပး 

အတြက္ထိေရာက္မႈအရိွဆံုးျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ေစာင့္ေမွ်ာ္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေျခာက္ေသြ႔ေသာ 

မိုးရာသီေရာက္ေသာအခါတြင္ေျမႀကီးအ ေပၚသုိ႔ ခ်စိုက္ပါ။ 

ထိေရာက္သည့္မိုက္ ခရုိေအာ္ဂနဲစ္စင္ 

၎တို႔ကုိအမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာစပ္ထားသည့္ 

Arbuscular Mycorrhiza (VAM) ကာကြယ္ေဆး 

သုိလ္တြင္ရ ရွိႏိုင္ပါသည္။ 

ေျမေနရာနည္းပညာ (Sloping 

ခုႏွစ္ကတည္းကက်င္းသံုးခဲ့သည္။ ဤစနစ္သည္ 

ႏွစ္စဥ္စုိက္ပ်ိဳးသည့္ေကာက္ပ ဲ

မ်ားအတြက္အစာျဖစ္ေစႏုိင္ 

ဖ်က္မႈပိုေကာင္းလာေစသည့္ 

လ်င္ျမန္စြာေပါက္ပြားသည့္ႏွစ္ 

ရန္စုိနီး(ေဒသအမည္-တစ္ၾထီ 

ဂီရီစီဒီယာ စီပီယမ္(ကာကာ၀ါတဲ 

ႏုသည့္အျမစ္တြင္ေမြးႀကိဳင္သည့္ 

 ဆိတ္မ်ားေပ်ာ္ရႊင္စြာစာေနစဥ္ 



သုိ႔မဟုတ ္ မာဒရီ ဒီကာကာအုိ)၊ လီယူကာအီနာ လီယူကုိစီဖာလာ (အယ္လ္ပီလ္-အယ္လ္ပီလ္)၊ ႏွင့္ မန္ဂီယြန္ 

အာကာစီယာ တုိ႔ေထာင္ရန္ တိုင္မ်ားႏွင္ ့ ကြန္တုိမ်ားကုိတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ဤမ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ အက္(ဖ)ေအ 

အယ္တီ ခ်ဥ္းကပ္နည္း အတြက္ အလြန္သင့္ေလ်ာ္၍ ဆိတ္စာမ်ားအတြက္အလြန္တန္ဖိုးရိွေသာပဲပင္မ်ားျဖစ္သည္  

(အဲလ္ဗစ္ခ်္ ႏွင္ ့၀ိလ္ခင္စန ္၂၀၀၈)။  

    

ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္သြားျခင္းျဖင့္ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္သြားျခင္းျဖင့္ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္သြားျခင္းျဖင့္ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္သြားျခင္းျဖင့္    ကပ္ပါးမ်ားမွကာကြယ္ျခင္းကပ္ပါးမ်ားမွကာကြယ္ျခင္းကပ္ပါးမ်ားမွကာကြယ္ျခင္းကပ္ပါးမ်ားမွကာကြယ္ျခင္း  

စားက်က္ေဒသအမ်ားစုတြင ္ကၽြဲႏြားမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ရွ ိကပ္ပါးပုိးမ်ားမွတဆင့္ေရာဂါပုိး၀င္သည့္ ေျခာက္လွန္႔ 

မႈႏွင့္ရင္ဆုိင္ရျခင္းမရိွပါ၊ အေၾကာင္းမွာ ဆိတ္မ်ားသည္အပူပိုင္းေဒသဖ်က္ပိုးမ်ား၏ဖိစီးမႈဒါဏ္ မွယဥ္ပါးေနၿပီးျဖစ ္

ေသာေၾကာင့္္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆိတ္မ်ားသည္ သီးျခားကပ္ပါး တစ္မိ်ဳး၏ဖ်က္စီမႈဒဏ္ကုိခံရ၍ ႏွင္းစက္မ်ားအေငြ႔ 

ပ်ံၿပီးေနာက္ သုိ႔မဟုတ ္ မိုးေျခာက္သြားသည့္စားက်က္မ်ားတြင ္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ထြန္းသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိ 

ေသာ္ ဘာဘာ္ ဖူးလ္ တီေကာင္ဖ်က္ဆီးမႈသည္ စို႔ေနေသာျမက္တြင္ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ (ပု ံ၄)။ျဖတ္၍သယ္ 

ေဆာင္သြားေသာပဲပင္မ်ားသည္ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ဆိတ္မ်ားအတြက္အျမဲရႏိုင္၍ ကပ္ပါးပိုးမ်ားျပန္ လည္တုိက္ဖ်က္ျခင္း 

မျဖစ္ေစပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အူႏွင့္ဆိုင္ေသာတီေကာင္မ်ားသည္ စိုေသာျမက္မ်ားတြင္ေနထုိင္ေသာ ေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည္။ အပူပိုင္းေဒသအမ်ားအျပားတြင ္ ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္ျခင္းကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ ကပ္ပါးပိုးမ်ား၏ ရန္မ ွ

ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ႏိုင္သျဖင္ ့အပင္ပန္းခံ၍လုပသ္င့္သည္။  

 

စားက်က္ေျမစီစဥ္မႈ၊စားက်က္ေျမစီစဥ္မႈ၊စားက်က္ေျမစီစဥ္မႈ၊စားက်က္ေျမစီစဥ္မႈ၊    ဥႆံုလယ္ယာစီမံေဆာင္ရြက္မႈ၊ဥႆံုလယ္ယာစီမံေဆာင္ရြက္မႈ၊ဥႆံုလယ္ယာစီမံေဆာင္ရြက္မႈ၊ဥႆံုလယ္ယာစီမံေဆာင္ရြက္မႈ၊    အဓိကက်သည့္အဓိကက်သည့္အဓိကက်သည့္အဓိကက်သည့္    ေျမဆီလႊာထပ္ခြဲလမ္းေၾကာေျမဆီလႊာထပ္ခြဲလမ္းေၾကာေျမဆီလႊာထပ္ခြဲလမ္းေၾကာေျမဆီလႊာထပ္ခြဲလမ္းေၾကာင္းမ်ားင္းမ်ားင္းမ်ားင္းမ်ား    ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    
ေရြ႔လ်ားႏုိင္သည့္ေရြ႔လ်ားႏုိင္သည့္ေရြ႔လ်ားႏုိင္သည့္ေရြ႔လ်ားႏုိင္သည့္    လ်လ်လ်လ်ွွ ွွပ္စစ္ပ္စစ္ပ္စစ္ပ္စစ္    ျခံစည္းရုိးမ်ားျခံစည္းရုိးမ်ားျခံစည္းရုိးမ်ားျခံစည္းရုိးမ်ား    

ပီ၊ ေအ၊ ယီအိုမင္ မ ွ ခီးလုိင္း စီမံျခင္းဟုေခၚသည့္ ေျမယာတုိ႔၏သဘာ၀ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္၏ သေဘာတရားကုိ 

တီထြင္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ဆည္မ်ား၊ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ေနရာမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ ျခံစည္းရုိးမ်ား၊ အ ေဆာက ္

မစင္မ်ားတြင္ဥမ်ား ၆ရက္အတြင ္အယ္လ္ ၃ 

လာဗာအျဖစ္သုိ႔ႀကီး ထြားလာသည္ 

စတုတၳေျမာက္အစာအိမ္တြင္ အရြယ္ 

ေရာက္သံ ေကာင္မ်ားကပ္ေနသည္ 

ဥမ်ား မစင္ႏွင့္အတူပါသြားျခင္း 

စားက်က္မွဆိတ္ အယ္လ္ ၃ 

ကုိမ်ိဳေနသည္ 

ပိုး၀င္ႏုိင္သည့္ အယ္လ္ ၃လာဗာ မစင္မွထြက္ခြာ၍ 

ေရ သုိ႔မဟုတ္ ႏွင္းစက္မ်ားတြင ္ျမက္မ်ားတြင ္၂-၃ 

လကၼအထိေရြ ႔လ်ားသည္ 

ပံုပံုပံုပံု    ၄၄၄၄။။။။    ပုံမွန္မဟုတ္သည္ ့ဟယ္မြန္ခ်ပ္စ္၊ ဘာဘာဖူးသံေကာင္မ်ား၏ဘ၀သံသယာ 



အဦးမ်ားႏွင့္အပင္တန္းမ်ား အဆင္အျပင္ႏွင့္

အသံုးျပဳသည္ (အီဂိုလုိဂ်ီယာ ၂၀၁၂)

ကပ္လ်က္ရွိသည့္ ေျမသားမ်ား၏ပံုပန္းသ႑ာန္ကုိထိခိုက္မႈမရွိ

 

 

နွစ္တစ္္ႏွစ္အတြင္းရွိလေပါင္းမ်ားစြာေသာကာလတစ္ခုေက်ာ္လြန္ပါက

စြာဆက္ တုိက္ထြန္ယက္ဆြေပးျခင္းျဖင္ျမက္ခင္းျပင္မ်ားကုိပို၍ေကာင္းမြန္

ဆက္ လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေလႏွင့္အျ

မိုက္ခရိ ု ဘုိင္ရယ္လုပ္ငန္းးပိုမိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကုိ

ေကာလင္းစ ္ သည္ သူ၏ခရီးစဥ္ကုိမွတ္တမ္းတင္ထား၍

ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ သည္။ ဒါရမ ္ဒိုစာတီ (

မႈမ်ားကုိ ရွင္း လင္းစြာေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။

ေကာလင္းစ ္ သည္ လယ္သမာမ်ားမွ

ေပါင္းမ်ားစြာဆက္တုိက္ေတြ႔ခဲ့သည္၊ ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္းမ်ား

ကုိတုိးတက္ေစ၍ကာကြယ္ေပးရန္စိုက္ထားသည့္

အေရာအေႏွာတစ္ခုတြင ္ သာမန္အားျဖင့္

ေရး၊ ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင္ ့ အက်ိဳးအျမတ္

ေကာက္ပသဲ ီးႏွံစုိက္ပ်ိဳး ရန္ျပင္ဆင္မႈမလုပ္သည့္စနစ္မ်ိဳးမ်ားတြင္သံုးသည္

ထြန္စက္မ်ားႏွင္ ့ ခီးလုိင္း ေျမျပင္ေအာက္ထြန္မ်ားကုိ

ထူးျခားသည့္စက္ပစၥည္းမ်ားမလုိအပ္သည့္

တီထြင္ျပဳျပင္ခဲ့သည္။“ေအ-ေဘာင္” ကုိအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္

တဆင့္ ေဘာင္မ်ားအထိစုိက္ပ်ိဳးႏုိင္သည္

လွ်ိဳေျမာင္မ်ားသည္ ေရဓါတ္လြန္ကႏဲိုင္သည္

ပံုပံုပံုပံု    ၅၅၅၅။။။။    ေျမၾကီးကိုထိခိုက္မွုမရွိေစသော

ဆင္အျပင္ႏွင္ ့ အေနအထားမ်ားကုိဆံုးျဖတ္ရန ္ ေျမယာမ်ား၏ပံုစံ

)။ သူ၏ ဆန္းသစ္ေသာ ခီးလုိင္း ထယ္မ်ား သည္

ေျမသားမ်ား၏ပံုပန္းသ႑ာန္ကုိထိခိုက္မႈမရွ ိ ေစဘဲ လုပ္ငန္းကုိေဆာ

 

မ်ားစြာေသာကာလတစ္ခုေက်ာ္လြန္ပါက ၁၀စမ မွ ၂၀စမ၊

ပးျခင္းျဖင္ျမက္ခင္းျပင္မ်ားကုိပို၍ေကာင္းမြန ္ ေစႏုိင္သည္။ပို

ေလႏွင့္အျမစ္မ်ားဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားေပါင္းစည္းသြားျခင္း၊

ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကုိ စားက်က္ေျမစီမံျခင္းမွတဆင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

သူ၏ခရီးစဥ္ကုိမွတ္တမ္းတင္ထား၍ လမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွတဆင့္

(၂၀၀၉) တြင ္ေရးသားထားသည့္ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္

လင္းစြာေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။  

လယ္သမာမ်ားမွ ေအာ္ဂဲနစ္မ်ားပစၥည္းမ်ားကုိ စားက်က္ေျမမ်ားထဲသုိ႔ေပါင္းထည့္သည္ကုိႏွစ္

ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္းမ်ား ကုိ ၇.၃%အထိတုိး၍သံုးၾကသည္။

ကုိတုိးတက္ေစ၍ကာကြယ္ေပးရန္စိုက္ထားသည့္ အပင္အေစ့မ်ားကုိ အေရာအေႏွာမ်ားျပဳလုပ္၍

သာမန္အားျဖင့္ အေစ့အမ်ိဳးေပါင္း ၇ မ ွ ၂၀အထိအသံုးျပဳသည္

အက်ိဳးအျမတ္ ပန္းတုိင္ကုိရႏိုင္ရန္အတြက္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္

ရန္ျပင္ဆင္မႈမလုပ္သည့္စနစ္မ်ိဳးမ်ားတြင္သံုးသည္ (ေကာလငး္စ္ ၂၀၁၃

ေျမျပင္ေအာက္ထြန္မ်ားကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆႏုိဲင္ငံမ်ားတြင္သံုးေသာ္လည္း

ထူးျခားသည့္စက္ပစၥည္းမ်ားမလုိအပ္သည့္ အေသးစားလယ္သမားမ်ားအတြက္ ခီးလုိင္း 

ကုိအသံုးျပဳျခင္းျဖင္ ့ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ေတာင္ေစာင္းမ်ားရိွ

မ်ားအထိစုိက္ပ်ိဳးႏုိင္သည္။ လွ်ိဳေျမာင္းမ်ားသုိ႔အစိုဓါတ္မ်ားကုိထုတ္ေစႏုိင္သည္

ေရဓါတ္လြန္ကႏဲိုင္သည္။ ထိုအခါ တႏွစ္ပတ္လံုးေရရရိွႏိုင္သည္ (ပု ံ

သော ေျမလြွာေအာက္ပိုင္းကိ ုထြန္သည့္ခီးလိုင္းထြန္    

ေျမယာမ်ား၏ပံုစ ံ ႏွင့္ပုံသ႑ာန္ကုိ 

သည္ ေျမျပင္လႊာေအာက္တြင္ 

လုပ္ငန္းကုိေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ (ပု ံ ၅)။  

စမ၊ ၃၀ စမအထိပိုု၍နက္ 

ေစႏုိင္သည္။ပိ၍ုနက္နစဲြာတူးဆြျခင္း 

ပစၥည္းမ်ားေပါင္းစည္းသြားျခင္း၊ စားက်က္မ်ားတြင္ 

စားက်က္ေျမစီမံျခင္းမွတဆင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။  အာေဘ 

လမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွတဆင့္ သူ၏ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ 

ေရးသားထားသည့္ေဆာင္းပါးမ်ားတြင ္သူ၏ ခီးလုိင္း တုိးတက္ 

စားက်က္ေျမမ်ားထဲသုိ႔ေပါင္းထည့္သည္ကုိႏွစ္ 

အထိတုိး၍သံုးၾကသည္။ သူသည္ ေျမဆီ 

အေရာအေႏွာမ်ားျပဳလုပ္၍ အသံုးျပဳသည္။ 

အထိအသံုးျပဳသည္။ေျမဆီဘက္စုံက်န္းမာ  

ပန္းတုိင္ကုိရႏိုင္ရန္အတြက္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ 

၂၀၁၃)။ 

င္ငံမ်ားတြင္သံုးေသာ္လည္း ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ 

 နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသစ္ 

ေတာင္ေစာင္းမ်ားရိွ လွ်ိဳေျမာင္(ဂါလီ) မ်ားမွ 

လွ်ိဳေျမာင္းမ်ားသုိ႔အစိုဓါတ္မ်ားကုိထုတ္ေစႏုိင္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါ က 

 ၆)။ ေအေဘာင္မ ွအမွတ္ 



အသားျပဳ လုပ္ထားသည့္မ်ဥ္းမွတဆင့္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္

ေျခာက္ေသြ႔ေသာရာသီတြင ္တိရစၦာန္အစာမ်ားကုိ

 

 

လွ်ပ္စစ္ၿခံစည္းရုိးလွ်ပ္စစ္ၿခံစည္းရုိးလွ်ပ္စစ္ၿခံစည္းရုိးလွ်ပ္စစ္ၿခံစည္းရုိး    ဆန္႔က်င္ဘက္ဆန္႔က်င္ဘက္ဆန္႔က်င္ဘက္ဆန္႔က်င္ဘက္////အၿပိဳင္အၿပိဳင္အၿပိဳင္အၿပိဳင္

ၾကမ္းတမ္းေသာစားက်က္ႏွင္ ့ ျပင္းထန္သည့္စားက်က္ေျမတြင္လႊတ္ထားျခင္းကုိေပါင္းစည္း၍

ေလွာင္ျခင္းသိပ္သည္းမႈကုိမ်ားျပားလာေစၿပီးကၽြန္ပ္တုိ႔၏ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္မ်ားကုိမၾကာခဏေရႊ႔ႏိုင္သည္၊အမ်ား

အားျဖင့္တရက္လွ်င ္၂ မ ွ၃ႀကိမ္ျပဳလုပ္သည္။

ကၽြဲႏြားတိရစၦာန္အရုိင္းမ်ား၏လႈပ္ရွားသြားလာမႈအသြင္ကုိခံစားႏုိင္ၾကသည္

မ်ား သုိ႔မဟုတ ္ေျပာင္းအုပ္မ်ားသည္ ေတာင့္တင္းသ

က်က္တြင္စားျခင္း၊ ေျမႀကီးေပၚတြင္ျပင္းထန္စြာနင္းျခင္းႏွင့္ေျမၾသဇာမ်ားကုိပို၍ေကာင္းေစသည္။

တြင္ေနရာသစ္သုိ႔အတူတကြေျပာင္းၾကသည္။

အယ္လန္ စာဗြိဳ င္း သည္သူ၏ တိရစၦာန္အုပ္

မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳပါက ေရြ႔လ်ားႏုိင္သည့္လွ်ပ္စစ္ၿခံသည္

စြာေရႊ႔ႏုိင္၍ အလြန္အကၽြံစားျခင္းမွကာကြယ္ေပးႏုိင္သည္

ေခ်းမ်ားသည္ ညီမွ်စြာျပန္႔ေနမည္။ သူတုိ႔ကုိ

က စားၿမံဳ ႔ျပန္သတၱ၀ါမ်ားသည္ ႏစွ္လုိဘြယ္အေကာင္းဆံုးေသာ

မည္။ ေနရာအခ်ိဳ႔တုိ႔တြင္ေျမၾသဇာျဖစ္ရန္အားစုိက္မည္။

စိတ္(ေပါင္းပင္မ်ား) တြင ္ စားက်က္အထားအသုိ

ျခင္းျဖင့္ အာေဘ ေကာလင္းစ္ သည္

ညိွယူမႈ - ၁/၂/ကုိဒ္ (၁မွ ၂စမ/မီတာ 

ကုန္းခင္းရုိး မ ွလွ်ိဳေျမာင္မ်ားအထိိ! 

ကရိယာမ်ားကုိမလည့္ ပါ သို႔ေသာ္ 

ဆီေလ်ာ္မႈရိွသည့္ေျခေထာက္ျဖင္ ့ဦးေဆာင္ သည္။ 

“ေအ

ႀတိဂံကြန္တုိျပင္ပ

လုပ္ထားသည့္မ်ဥ္းမွတဆင့္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင္ ့ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ အစိုဓါတ္မ်ားကုိအျမစ္စနစ္မွဆြဲထုတ္

တိရစၦာန္အစာမ်ားကုိ ေကာင္းစြာထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။ 

 

အၿပိဳင္အၿပိဳင္အၿပိဳင္အၿပိဳင္    လံထားျခင္းလံထားျခင္းလံထားျခင္းလံထားျခင္း    

ျပင္းထန္သည့္စားက်က္ေျမတြင္လႊတ္ထားျခင္းကုိေပါင္းစည္း၍

ေလွာင္ျခင္းသိပ္သည္းမႈကုိမ်ားျပားလာေစၿပီးကၽြန္ပ္တုိ႔၏ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္မ်ားကုိမၾကာခဏေရႊ႔ႏိုင္သည္၊အမ်ား

ႀကိမ္ျပဳလုပ္သည္။ ေရႊ႔လ်ားႏုိင္သည့္ လွ်ပ္စစ္ၿခံ၏အကူအညီျဖင့္

သြားလာမႈအသြင္ကုိခံစားႏုိင္ၾကသည္။ သမုိင္းေၾကာင္းအရေတာရုိင္း

ေတာင့္တင္းသည့္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ (သားရတိဲရစၦာန္မ်ား၏ရန္မွကာကြယ္

ပင္းထန္စြာနင္းျခင္းႏွင့္ေျမၾသဇာမ်ားကုိပို၍ေကာင္းေစသည္။

နရာသစ္သုိ႔အတူတကြေျပာင္းၾကသည္။ ဤစာေစာင ္ ႏွင္ ့ တီအီးဒီေဟာေျပာပြဲ တြင္ေဖၚျပထားသည့္အတုိင္း

တိရစၦာန္အုပ ္စီမံမႈကုိဤသေဘာတရားအတုိင္းပုံစံခ်သည္။ 

ေရြ႔လ်ားႏုိင္သည့္လွ်ပ္စစ္ၿခံသည္ လယ္သမားမ်ားကုိသူတုိ႔၏တိရစၦာန္အုပ္မ်ားကုိသိပ္သည္း

အလြန္အကၽြံစားျခင္းမွကာကြယ္ေပးႏုိင္သည္။ သို႔မွသာ ေဆးဘက္၀င္အပင္မ်ားကုိ

သူတုိ႔ကုိ သူတို႔၏တန္ဆာပလာမ်ားႏွင္ ့ ခ်န္ထား ၍ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါ

စ္လုိဘြယ္အေကာင္းဆံုးေသာ အစိမ္းေရာင္အစာမ်ားကုိေရြးခ်ယ္စားေသာက္လိမ္

ေနရာအခ်ိဳ႔တုိ႔တြင္ေျမၾသဇာျဖစ္ရန္အားစုိက္မည္။ မ်ားစြာပြားမ်ားေသာ္လည္း ႏွစ္သက္ဘြယ္အနည္းဆံုးမ်ိဳး

စားက်က္အထားအသုိ မ်ားကုုိအခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာလွည့္ေပးပါ။ စားက်က္ေျမစီ

သည္ ပထမႏွစ္စတင္သည့္တိရစၦာန္မ်ားတြင ္ ေျမျပင္အထက္

ေအ-ေဘာင္” 

ႀတိဂံကြန္တုိျပင္ပ 

ပံုပံုပံုပံု    ၆၆၆၆။။။။“ေအ-ေဘာင္” ႀတိဂကံြန္တုိျပင္ပ။

အစိုဓါတ္မ်ားကုိအျမစ္စနစ္မွဆြဲထုတ္ ႏုိင္၍ 

ျပင္းထန္သည့္စားက်က္ေျမတြင္လႊတ္ထားျခင္းကုိေပါင္းစည္း၍ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ သုိ 

ေလွာင္ျခင္းသိပ္သည္းမႈကုိမ်ားျပားလာေစၿပီးကၽြန္ပ္တုိ႔၏ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္မ်ားကုိမၾကာခဏေရႊ႔ႏိုင္သည္၊အမ်ား 

လွ်ပ္စစ္ၿခံ၏အကူအညီျဖင့္ ကၽြန္ပ္တုိ႔ႏြားမ်ားသည္ 

သမုိင္းေၾကာင္းအရေတာရုိင္း တိရစၦာန ္

သားရတိဲရစၦာန္မ်ား၏ရန္မွကာကြယ္ ရန)္စား 

ပင္းထန္စြာနင္းျခင္းႏွင့္ေျမၾသဇာမ်ားကုိပို၍ေကာင္းေစသည္။ လုိအပ္ေသာအခါ 

တြင္ေဖၚျပထားသည့္အတုိင္း 

  

တိရစၦာန္အုပ္မ်ားကုိသိပ္သည္း 

င္အပင္မ်ားကုိ စား၍ေနာက္က္ 

လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါ 

အစိမ္းေရာင္အစာမ်ားကုိေရြးခ်ယ္စားေသာက္လိမ့္ 

ႏွစ္သက္ဘြယ္အနည္းဆံုးမ်ိဳး 

စားက်က္ေျမစီမံမႈျဖင့္ေကၽြး 

ေျမျပင္အထက္ စားက်က္ ဘုိင္အုိ 

ကြန္တုိျပင္ပ။  



မတ္စ ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင ္ အလြန္ထိေရာက္မႈရွိသည္ကုိေတြ႔ရ၍

ဇ၀ီေဗဒႏွင့္ဆုိင္သည့္အရာမ်ားတုိးပြားလာသည္ကိုေတြ႔ရသည္

ဂ်ိဳး၀ဲလ္ ဆာလာတင္ သည္ စားက်က္မ်ားကုိက်စ္လစ္စြာစီမံမႈအတြက္

သူသည္ သူ၏နည္းကုိ “ဆာလတ္ ဘား

ရွင္သန္သည့္အပင္မ်ားအေပၚမူတည္၍ေမြးျမဴသည္၊

သတိျပဳသည္။စားက်က္ရိွ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုစီတြင္

စာက်က္တြင ္ ေစာလ်င္စြာ စားခုိင္းပါက

ေသာ္ လည္းႀကီးထြားျခင္းမရွ၊ိ မာ၍က်စ္ေန၍

ျမက္မ်ားႀကီးစအရြယ္ျဖစ္၍ ထုိအခ်ိန္တြင္

သည္။ ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္

ေရြ႔လ်ားႏုိင္သည့္ လွ်ပ္စစ္ၿခံမ်ားသည္ 

စားလယ္သမားမ်ားတုိ႔သည္ ေရြ႔လ်ားႏုိင္သည့္

သည့္စနစ္ကုိလည္းအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ 

သည့္ အင္ပီရာတာ စလင္ၿဒီကာတ္ုိင္အေဟာင္းမ်ားကုိျပဳျပင္ႏုိင္၍

အုပ္ကုိ စားက်က္ႏွင့္ ႏြားမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္အရ

 

 

 

ဘုိ

အရည္အေသြး

စားက်က္အရည္အေသြး၏စားက်က္အရည္အေသြး၏စားက်က္အရည္အေသြး၏စားက်က္အရည္အေသြး၏

ျမက္စားၿပီးေနာက္ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ

(ျပန္၍ေကာင္းလာသည္

 ပံု ၈၊ စားက်က္ေဆြးနွင့္

အလြန္ထိေရာက္မႈရွိသည္ကုိေတြ႔ရ၍ ေျမေအာက္တြင ္ အျမစ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာအရာမ်ားႏွင့္

ေဗဒႏွင့္ဆုိင္သည့္အရာမ်ားတုိးပြားလာသည္ကိုေတြ႔ရသည္(၂၀၀၆)။ 

စားက်က္မ်ားကုိက်စ္လစ္စြာစီမံမႈအတြက္ ေအာင္ျမင္ေသာေထာက္ခံသူ

ဘား ဘိဖ္“Salad Bar Beef.”” ဟုေခၚသည္။ သူ၏ႏြားမ်ားကုိတၿပိဳင္နက္အျ

န္သည့္အပင္မ်ားအေပၚမူတည္၍ေမြးျမဴသည္၊ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္သည့္အခါ အပင္ပ်ိဳမ်ား 

မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုစီတြင“္အက္စ”္စာလံုးပုံစံအေကြးအသြင္ျဖင့္ႀကီးထြားသည္။

စားခုိင္းပါက ျမက္မ်ားသည္ “အုိမင္းေဟာင္းႏြမ္း” သည့္အဆင့္သို႔ေရာက္၍

မာ၍က်စ္ေန၍ အဟာရပါ၀င္မႈနည္းမည္ (ပု ံ ၇)။ စားက်က္တြင္ေကၽြးသည့္အခ်ိန္မွာ

ထုိအခ်ိန္တြင္ ျမက္မ်ား၌တိရစၦာန္မ်ားအတြက္အဟာရအျမင့္ဆံုးရွိသည့္

ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဂ်ိဳး၀လ္ဲ ဆာလာတင္ ၏ဗီဒီယုိကုိၾကည့္ပါ။

 လယ္သမားမ်ားစြာတုိ႔အတြက္ေစ်းႀကီးေကာင္းႀကီးမည္။

ေရြ႔လ်ားႏုိင္သည့္ ေျမတြင္ထုိးစိုက္ႏိုင္ရန္အဖ်ားတဘက္ခၽြန္ေသာ

 ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ သာမန္အားျဖင့္ ကြန္ဂုိျမက္၊ ကူႏိုင္းျမက္သုိ႔မဟုတ္

စလင္ၿဒီကာတ္ုိင္အေဟာင္းမ်ားကုိျပဳျပင္ႏုိင္၍ တင္းက်ပ္သိပ္သည့္စြာသုိေလွာင္ျခင္းႏွင့္

ႏြားမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္အရ ေရႊ႔ႏုိင္သည္။   

ဘု္ုိင္အုိမတ္စ ္

အရည္အေသြး 

စားက်က္အရည္အေသြး၏စားက်က္အရည္အေသြး၏စားက်က္အရည္အေသြး၏စားက်က္အရည္အေသြး၏    ““““အက္စ္အက္စ္အက္စ္အက္စ္” ” ” ” အေကြးအေကြးအေကြးအေကြး

အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ 

ျပန္၍ေကာင္းလာသည္) 

ႀကီးခါစအရြယ္ 

(အေကာင္းဆံုး) 
အရြယ္လြန္

စားက်က္ေဆြးနွင္ ့အရည္အခ်င္းအေပၚအခ်ိန္သက္ေရာက္မွ ု

အျမစ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ 

ေအာင္ျမင္ေသာေထာက္ခံသူ ျဖစ္သည္။ 

သူ၏ႏြားမ်ားကုိတၿပိဳင္နက္အျမဲ 

 ကုိအလြန္အကၽြံမစားမိရန ္

စာလံုးပုံစံအေကြးအသြင္ျဖင့္ႀကီးထြားသည္။ တိရစၦာန ္မ်ားကုိ 

သည့္အဆင့္သို႔ေရာက္၍ အသက္ရွင ္

စားက်က္တြင္ေကၽြးသည့္အခ်ိန္မွာ 

ျမက္မ်ား၌တိရစၦာန္မ်ားအတြက္အဟာရအျမင့္ဆံုးရွိသည့္ အခ်ိန ္ ျဖစ္ 

၏ဗီဒီယုိကုိၾကည့္ပါ။ 

လယ္သမားမ်ားစြာတုိ႔အတြက္ေစ်းႀကီးေကာင္းႀကီးမည္။ ၎အစား အေသး 

ေျမတြင္ထုိးစိုက္ႏိုင္ရန္အဖ်ားတဘက္ခၽြန္ေသာ တိုင္တြင္လံွထား 

ကူႏိုင္းျမက္သုိ႔မဟုတ္ လူသိမ်ား 

တင္းက်ပ္သိပ္သည့္စြာသုိေလွာင္ျခင္းႏွင္ ့တိရစၦာန္ 

 

အေကြးအေကြးအေကြးအေကြး    

အရြယ္လြန ္(တန္ဖိုးနိမ္)့ 



ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ သဘာ၀မီးရႈ ိ ႔ေသာရာသီေနာက္ပိုင္း ထြက္လာသည့္ျမက္အစို႔မ်ားကုိစားေစျခင္း ျဖင့္အစျပဳၾကသည္။ 

၎မွာ ကြန္ဂိုျမက္ေပါက္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ (သင္၏တိရစၦာန္မ်ား ကုိ ကြန္ဂိုျမက္ရိုးအ ေဟာင္း 

မ်ားမေကၽြးပါႏွင္။့ အေၾကာင္းမွာ ၎တုိ႔သည္ ေ၀ဆာမႈမရွိေသာ က်စ္လစ္ေနသည့္ ည့ံေသာတိရစၦာန္အစာ မ်ိဳးျဖစ္ 

သည္ (ပု ံ ၇ကုိၾကည့္ပါ။ကၽြဲႏြားမ်ားအတြက္ အဆင့္အနည္းငယ္နိမ့္သည့္ ကြန္ဂိုျမက္ႏွင္ ့ သယ္ေဆာင္လာသည့္ 

ပင္နီစီတမ္ ပါပါရီယမ္ (နာပီအာ)ျဖင့္အစားထုိး၍ေကၽြးသည္။ ႏြားမ်ားသည္ နာပီအားျမက္မ်ားကုိ မိမိတုိ႔အတြက္  

အာဟာ ရအားျဖစ္စာအျဖစ္အစားထုိး၍ေကၽြးပါက စားၾကမည္။ မစားသည့္မည္သည့္ နာပီအာမဆုိ ေၾကမြ၍ 

သစ္ရြက္ ေဆြးအျဖစ္က်န္ရိွေနမည္။အပူပုိင္းေဒသမ်ားတြင ္၂ရာသီလြန္သည့္အခါ ေဒသခံျမက္လႊာႏွင္ ့ဘရာခ်ီအာရ ီ

အာ ဟူမီဒီကုိလာ တုိ႔သည္ ကုန္ခန္းေနသည့္စားက်က္မ်ား၏ေနရာကုိယူ၍ ကြန္ဂိုမ်ားကုိေက်ာ္လြန ္လာသည္။ 

    

ႏုိ႔စားႏြားေမြးျမဴေရးႏုိ႔စားႏြားေမြးျမဴေရးႏုိ႔စားႏြားေမြးျမဴေရးႏုိ႔စားႏြားေမြးျမဴေရး    

အာလုိဟာ ေဟာက္စ္တြင ္ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ “မူရင္းေဒသခ”ံ ႏြားမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ာေစမ်ိဳးႏြယ္ ႏွင္ ့ေဟာလ္စတိန္း ႏွင့္ 

ဘရာမန္(သုိ႔မဟုတ္ ဘရာမာ)ကုိႏို႔ရည္ညွစ္ပါသည္၊ ၎တုိ႔သည္ ဇီဘူ(ဘုိစ ္ အင္ဒီကပ္စ္)ႏြားေမြးျမဴေရးမ်ိဳးျဖစ 

သည္။  တိုင္းတပါးမွလာသည့္ေငြကုန္ေက်းက်မ်ားသည့္မ်ိဳးမ်ား ျဖင့္စတင္၍ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမျပဳမီ ေဒသတြင္ရရိွႏိုင္ 

သည့္မ်ိဳးမ်ား ႏွင္ ့ အနည္းငယ္စတင္ရင္းႏီွးရနန္ ကၽြန္ပ္တုိ႔အႀကံျပဳလုိပါသည္။  ထုိင္းႏုိင္င ံ စာရာဘူရီတြင ္ ဒတ္ခ် ္

အစုိးရႏွင့္ဘက္စပ္ ျပဳလုပ္သည့္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏုိ႔စားႏြားေမြးျမဴေရးစင္တာရိွပါသည္။ ၎သည္ 

လယ္သမားႀကီးငယ္ မေရြးတုိ႔အတြက္ ႀကီးမားသည့္ရင္းျမစ္ျဖစ္သည္။ လယ္သမားမ်ားတုိ႔သည္ႏို႔စား ႏြားေမြးျမဴစီမံမႈ 

တြင္အေတြ႔အႀကံဳရလာသည္ႏွင့္အမွ် ေမြးျမဴေရးစီမံကိန္းသည္ ၇၅% ေဟာလ္စတိန္း - ဖီစီယမ္ မ ွ ၈၇.၅% 

ေဟာလ္စတိန္း - ဖီစီယမ္အထိတုိးတက္လာသည္။ ယခုအခါတြင္ ေဒသေပါက္မဟုတ္သည့္ႏိုင္ငံျခား မ်ိဳးအပင္ေပါက္ 

မ်ားသည္ လယ္သမားမ်ားအတြက္အဆင္သင့္ ရႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သူတုိ႔ သည္ “သာမန”္ 

ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိင္းလယ္သ မား မ်ားသည္ ဇီဘူႏြားမ်ားအားလည္းႏို႔ရည္ညစ္ယူ၍ ထုိင္း-

ဖီစီယမ္မ်ိဳးကုိလည္းပြားမ်ားေစကာ စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္သည္ (ခၽြန္စီရီစပ္ ႏွင္ ့ ပါနာပုိ ၂၀၀၉) (ပု ံ ၈)။ ဘဂၤလား ေဒ့ခ်္ 

ႏိုင္ငံတြင ္ စီးပြားျဖစ္ေမြးျမဴေရးမ်ားသည္ ဂ်ာစီ မ်ိဳးစပ္မ်ားထက္ ေဟာလ္စတိန္းမ်ိဳးျဖင့္ပို၍ေအာင္ျမင္သည္။ 

ေအာင္ျမင္မႈကုိ ႏို႔ထြက္ႏွင္ ့ ႏြားအုပ္မ်ား၏က်န္းမာေရး/အလုိက္သင့္ရွင္သန္ႏုိင္မႈတုိ႔ကုိတုိင္းတာျခင္းမွတုိင္းတာသည္ 

(အာဇမ္ et al. ၂၀၁၂)။ 



 

    

    

အစာအျဖစ္အစာအျဖစ္အစာအျဖစ္အစာအျဖစ္    ေကာက္ရုိးေကာက္ရုိးေကာက္ရုိးေကာက္ရုိး    

ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံရွ ိ ခ်င္းမိုင္တြင ္ လယ္သမားမ်ားအား နာပီယာမ်က္ႏွင့္အျခားေသာထည့္၀င္ပစၥည္း မ်ား 

ကုိျပဳလုပ္ျခင္းႏွင္ ့ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းေပးသည့္ စုေပါင္းႏို႔စားႏြားေမြးျမဴသည့္ ေနရာ သုိ႔ 

ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင ္ အစာေကၽြးသည့္အခါတြင္ လွန္္ႀကိဳးျဖင့္လႊတ္၍ေကၽြးျခင္း ႏွင့္  တင္းကုပ ္

တြင္ေက ြ်းျခင္းကုိအဓိကရင္း ျမစ္အျဖစ္အသံုးျပဳသည့္အေသးစားလယ္သမားမ်ားသည္အသင့္အတင့္ ျပင္းထန္သည့္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ ္ ကုိအသံုးျပဳၾကသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ အလြန္ျပင္းထန္ သည့္စီမခံန္႔ခြဲမႈစနစ္ကုိအသံုးျပဳ 

သည့္လယ္သမားမ်ားသည္ အစာေကၽြးသည့္အခါ စားက်က္ႏွင့္ႀကိဳးျဖငံွ္လွန၍္ ေကၽြးသည့္စနစ္ကုိအဓိကရင္းျမစ္ 

အျဖစ္အသံုးျပဳၾကသည္။  တိရစၦာန္မ်ားကုိ အမ်ားအားျဖင့္ စပါးစုိက္ေသာလယ္မ်ား(ဘြန္းမ်ားႏွင့္ စပါးရုိးျပတ္) (ပံု ၉)၊ 

လူအမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ေနရာမ်ား၊ ႏွင္ ့ ျခ၀ံင္းမ်ားရိွေရာ္ဘာႏွင္ ့ အုံးပင္မ်ားတြင္လွန္ထားၾကသည္။ အလြန္ျပင္းထန္ 

သည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကုိအသံုးျပဳသည့္ေအာက္တြင္ပ်မ္းမွ်ႏို႔ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၃.၉ အိုင္/ေအယူ (တိရစၦာန္ယူနစ္)/တ 

ေန႔ ျဖစ္၍ အသင့္အတင့္ျပင္းထန္သည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကုိအသံုးျပဳသည့္ ေအာက္တြင ္ ၅.၄ အုိင/္ေအယူ (တိရစၦာန ္

ယူနစ)္/တေန႔ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အေသးစားလယ္သမားမ်ားအတြက္ ျပင္းထန္သည့္စီမ ံ ခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကိုအသံုးျပဳ 

ပါကပုိ၍သင့္ေလ်ာ္မည္ဟုေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္ (ဆာရာအီဗာ et al.  ၂၀၁၄)။     ထိုကဲ့သုိ႔ ေသာရလဒ္မ်ားကုိ သီရိ 

လကၤာႏုိင္င ံ အလယ္ပုိင္းစိုစြတ္ေသာဇံုမ ွ ဇမ္မီလင္ခ ္ et al.  (၁၉၉၉)ႏွင္ ့ ပရီမာရတ္န ီ et al. ၂၀၁၃ တုိ႔မွေဖၚ 

ျပထားသည္။ ျပင္းထန္သည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တြင ္ ႏို႔ထြက္ပို၍နိမ့္ျခင္းသည္အစာႏွင့္ကၽြဲႏြားစီမံခန္႔ခြဲ ပို၍ည့ံမႈေၾကာင့္ 

ျဖစ္ႏုိင ္သည္။ 

အေစ့အဆံအေစ့အဆံအေစ့အဆံအေစ့အဆံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္    ႀကီးမားေသာအေခ်အတင္ေျပာဆုိျခင္းႀကီးမားေသာအေခ်အတင္ေျပာဆုိျခင္းႀကီးမားေသာအေခ်အတင္ေျပာဆုိျခင္းႀကီးမားေသာအေခ်အတင္ေျပာဆုိျခင္း    

ႏို႔အစိမ္းထုတ္လုပ္မႈလက္စြဲစာအုပ ္(၂၀၀၅) ကုိေရးသားခ့ဲေသာ တင္း(မ) ၀စ္မန္မ ွ “ စားက်က္မ်ားတြင္ေကၽြး သည့္ 

ႏို႔စားႏြားမ်ားသည္ အေစ့အဆံမ်ားကိုရသင့္ပါသလား” ဟူေသာေမးခြန္းကုိ ဦးတည္ေဖၚျပခ့ဲသည္။  အမွန္မွာ “အေစ့ 

ပံုပံုပံုပံု    ၈၈၈၈။။။။    ထုိင္းႏိုင္ငံရွိႏုိ႔စားႏြားမ်ားအားနာပါေကာက္ရုိး ေကၽြးေနသည္ကုိ က 
ၽြန္ပ္၏အမ်ိဳးသမီး စစ္ေဆးေနစဥ္ 

ပံုပံုပံုပံု    ၉၉၉၉။။။။ထံုးစံအရ စီမံခန္႔ခြဲမႈ-နိမ့္ေသာ ႏြားစားက်က္-စိုေနေသာလယ္ႏွင့္ 
စပါးရုိးျပတ္ 



အဆံ-ေကၽြး” ႏို႔စားႏြားမ်ားသည္ မိမိတို႔ေန႔စဥ္စားသံုးသည့္အစာမ်ားကုိ အေစ့အဆံမ်ားမွ အမ်ားဆံုးရရိွ၍ႏုိ႔ထြက္ျမင္ ့

မားစြာထြက္ေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ႏြားမ်ား၏ႏုိ႔အရည္အေသြးနိမ္႔ေစ၍ အသက္ရွင္မႈကုိတုိေစသည္။စားက်က္ႏို႔စား 

ႏြားမ်ားသည္အရည္အေသြးျမင့္သည့္စားက်က္မ်ားကုိရရွိ၍ အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ ျမက္မ်ားကုိရရွိျခင္းျဖင့္ 

ႏို႔မ်ားစြာထုတ္ႏိုင္ရမည္။ သို႔ေသာ္ အေစ့ဆံမ်ားအနည္းငယ္ကုိေကၽြးျခင္းျဖင့္စားၿမဳံ ႔ျပန္ႏြားမ်ား၏ ပထမအစာအိမ္ရိွ 

မိုက္ခရိုေအာ္ဂဲနစ္စင္မ်ားကုိေကၽြးရန္ေပးႏိုင္သည္၊ ၎သည္ ႏြားမ်ားအားအစာမွခႏၶာကုိယ္အစိုင္အခ၊ဲ ႏုိ႔ႏွင့္အင္အား 

အျဖစ္ေျပာင္းရန္အကူအညီေပးသည္။ ၀ုိက္မင္ မွ“ေအာင္ျမင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမွာ ႏြားမ်ားတြင ္ပထမအစာအိမ္၌ စီမံ 

မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန ္တေန႔လွ်င ္ကုိယ္ခႏၶာ အေလးခ်ိန္၏ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ပို၍ အေစ့ဆံမ်ားကုိမေကၽြးသင့္ပါ” ဟုဆုိပါ 

သည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ေန႔တစ္ေန႔၏ေနာက္ဆံုး စားခ်ိန္တြင္ စပါးဖြဲႏုႏွင့္အုန္းဆံေျခာက္ကုိ သကာရည္ ၁း၁ ျဖင့္ေရာ 

ပါသည္။ 

 

စားျမဳံစားျမဳံစားျမဳံစားျမဳံ    ႔ျပန္တိရစၦာန္အစာအျဖစ္႔ျပန္တိရစၦာန္အစာအျဖစ္႔ျပန္တိရစၦာန္အစာအျဖစ္႔ျပန္တိရစၦာန္အစာအျဖစ္    အာဇုိလာအာဇုိလာအာဇုိလာအာဇုိလာ    ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္    ဆံုးရႈံးမႈမ်ားဆံုးရႈံးမႈမ်ားဆံုးရႈံးမႈမ်ားဆံုးရႈံးမႈမ်ား    

အာဇုိလာ (အာဇုိလာ ကာရုိလီနီယာနာ) သည္ ႀကီးျမန္သည့္ေရေပၚတြင္ေပၚေသာ ဒရင္ေကာက္ညြန္႔ကဲ့သုိ႔ ေသာအ 

ပင ္ (ဖန္းပင္ - fern)ျဖစ္၍ ပရိုတင္းဓါတ္ ၁၉ - ၃-%ပါ၀င္သည္ဟု အစီရင္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔ သည္ ၎ကုိ 

ျပင္းထန္စြာစိုက္ပ်ိဳး၍ ၾကက္၊ ဘႏွဲင့္ငါးမ်ားကုိေကၽြးပါသည္ (အအဲန#္၂၀-ငါးစာမ်ား၊ ေအအဲန ္#၂၅- ၀က္စာမ်ားႏွင့္ 

ေအအဲန#္ ၂၈- ၾကက္စာမ်ား ကုိၾကည့္ပါ) (ပု ံ၁၀)။ အလွ်ံပယ္ရွိေနသည့္ နာပီယာႏွင္ ့စားက်က္မ်ားေၾကာင့္ ယခုအ 

ခါတြင ္၎တုိ႔ကိ ုစားျမဳံ ႔ျပန္တိရစၦာန္အစာအျဖစ္အသံုးမျပဳပါ။ ထုိ႔ျပင္ ကၽြန္ပ္တုိ႔တြင ္ကန္႔သန္႔ထားသည့္ အာဇုိလာရိွ 

ေန၍၎တုိ႔အား ၀က္ထီးမ်ားႏွင့္ေမြးျမဴေရးၾကက္၊ ဘမဲ်ားကုိေကၽြးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကန္ယာကူမာရ ီတိုင္း၊ တာေမလ္ 

နာဒူ ေဒသမွ  ဗီဘီခါနန္ဒါ ကင္ဒရာ - သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားဖြံ႔ ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္း (ဗီေက- အန္ေအအာရ္ဒီအီးပ)ီ ၏စမ္း 

သပ္မႈအရ အသင့္အတင့္အဆင့္ရွိစားက်က္မ်ားအစား အာဇုိလာကုိေကၽြးပါကႏြားမ်ား၏ ႏို႔ထြက္ႏွင့္အရည္အ ေသြး 

မ်ားထုိးတက္သြားသည္ (ပရာဘူ ၂၀၀၇)။   

 

 ပံုပံုပံုပံု    ၁၀၁၀၁၀၁၀။။။။ကၽြန္ပ္တုိ႔၏လတီၱတြဒ္ ၁၅ ဒီဂရီတြင ္အာဇုိလာ မ်ားသည္ 
ေနေအာက္လံုးလံုးေရာက္ေနေသာေနရာ တြင္ထက္အရိပ္ ၄၀-

၈၀%ရွိေသာေနရာတြင္ ၍ေကာင္းသည္။ 

 



အာဇုိလာကုိ ႏုိ႔စားႏြားမ်ားေရြးခ်ယ္စရာ အစာအျဖစ္ေကၽြးရန္အတြက္ အိႏၵိယႏုိင္ငံရွ ိ အဲန္ဂ်ီအုိတစ္ခုမွစတင္မိတ္ 

ဆက္ေပးခဲ့သည္။ အထက္ဗီေက- အန္ေအအာရ္ဒီအီးပ ီ ေလ့လာမႈ ႏွင့္ဆန္႔က်င္ကာ စတင္စမ္းသပ္သည့္ စီမံခ်က္ 

မ်ားတြင ္ရလဒ္အလြန္ည့ံသည္ကုိေတြ႔ရသည္ (တာမိကူ မာရန္ ႏွင္ ့ ရာအုိ ၂၀၁၂)။ ၎သည္ေဒသခံလူထုမ်ားအား 

“အေျဖရွာျခင္း” ကုိိ အသိမေပးမီ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရ 

ျခင္းမွာ နည္းပညာအသစ္တစ္ခ ု သုိ႔မဟုတ္ အယူအဆတစ္ခုသည္ သင္၏သီးျခားပတ္၀န္းက်င္ႏွင္ ့ ဓေလ့ထုးံစံမ်ား 

ႏွင့္အဆင္ေျပျခင္းရွိေစရန္ေသခ်ာ စမ္းသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင ္လမ္နာ မိုင္နာ (သာမန္ဘဲစားေရေမွာ္ပင)္၊ အီပိုမီအီယာ ရက္တန္မ်ား(ကန္ကုန္း သို႔မဟုတ္ ကန္ 

ဇြန္းပင္၊ ထရာပါ နာတန္ ( ေရ ကားထရက္) ႏွင္ ့ဆာဗီနီယာ ကူကူလာတာ(အာဇုိလာႏွင့္မၾကာခဏမွား တတ္သည္) 

တုိ႔ကုိႏႈိင္းယွဥ္သည့္ စမ္းသပ္မႈမ်ားတြင ္ သာမန္ဘစဲားေရေမွာ္ပင္ႏွင္ ့ ကန္ဇြန္းပင္ မ်ားတြင ္ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ အစာ 

ေျပာင္းလဲျခင္းအခ်ိဳးႏွင့္ပရုိတင္းျမင့္မားသည္ - ၂၈% ႏွင္ ့၃၂% အသီးသီးရွ ိ ၾကသည္ (ကာလီတာ ၂၀၀၇၊ ဘစ္၀ါစ္ 

ႏွင္ ့ စာခါ ၂၀၁၃)။ အေကာင္းဆံုးေသာဤတိရစၦာန္အစာပင္မ်ား ကိ ု ဖန္ေရေလွာင္အိမ္မ်ားျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ပံုမွတ္ရိတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ငါးမ်ားႏွင့္ခြဲျခားထားရမည္။ (သုိ႔မဟုတ္ပါကငါးမ်ားသည္ထုိအပင္မ်ားကုိစား လိမ့္ 

မည္)။ အိႏၵိယေလ့လာမႈတြင ္ အာဇုိလာလည္းပါ၀င္မည္ ဟုကၽြန္ပ္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ရႏိုင္ေသာ 

အာဇုိလာ ကုိ (ငါး၊ ၾကက္ႏွင္၀့က္ထီး ထုတ္လုပ္မႈ တြင ္ ၎တုိ႔အားေကၽြးၿပီးေနာက္) ႏြားမ်ားကုိ ညေနစာအျဖစ္ 

စပါးဖြဲႏ ုႏွင့္သကာေရထည့္၍ ေကၽြးပါသည္။  

အာဇုိလာႏွင္ ့ ဆာလ္ဗာနီယာက့ဲသို႔ေသာေရတြင္ေပၚ သည့္အပင္မ်ားကုိ လယ္သမားမ်ားသည္လုိသည္ ထက္ပို၍ 

ရိတ္္ သိ္မ္းျခင္းမျပဳမိရန္သတိျပဳရပါမည္၊ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ရည္ရွည္တည္တ့ံသည့္ထုတ္လုပ္မႈ ကုိျပဳလုပ္ႏိုင္ 

မည္ျဖစ္သည္။ သေဘာတူညီခ်က္ရထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုမွာ (အေကာင္းဆံုးအေျခအေန မ်ားေအာက္တြင)္ 

တပတ္လွ်င္ေရေပၚတြင္ေပၚေနသည့္ ဘ္ုိင္အိုမတ္စ္မ်ားကုိတ၀က္ထက္ပို၍မရိတ္ရန္ျဖစ္သည္(သုိ႔မဟုတ္ တရက္ 

လွ်င ္ ဘုိင္အုိမတ္စ္စုစုေပါင္း၏ ၁/၇)။ လွည့္ကြက္မွာ ၎ဟင္းရြက္အဆင့္/အရြယ္သုိ႔လွ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေစရန္အတြက္ 

လယ္သမားမ်ားသည္ သူတုိ႔၏စနစ္တြင ္မည္သည့္ရိတ္သိမ္းနည္း သည္ ပိုမိုထိေရာက္မႈရိွသည္ကုိ ၾကည့္ရႈေလ့လာ 

ရ မည္။ အာဇုိလာည္ ဘဲစားေရေမွာ္ထက္ေရလႈပ္ရွားမႈကုိခံႏိုင္သည္။ ဆာဗီနီယာ သည္ႀကီးထြားမႈအျမန္ဆံုးျဖစ ္

သည္။သုိ႔ေသာ္ က်ဴးေက်ာ္မႈျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ အာလုိဟာေဟာက္စ္တြင ္ အာဇိုလာထုတ္လုပ္မႈအေကာင္းဆံုးသည္ 

ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၁၉၄ ဂရမ္/စတု မီတာ ျဖစ္သည္။ အေျခာက္လွမ္းေသာ ျခင္းသည္ အာဇုိလာမ်ားကုိေရစစ္သည့္ 

အခ်ိန ္ တြင ္ မတင္ရန္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္(ပု ံ ၁၁)။ နံနက္ပိုင္းတြင္ရိတ္၍အပင္မ်ားမွေရမ်ားက်ရန္ ၂၄နာရ ီ

ေရစစ္ၿပီးမွအေလးခ်ိန္ပါသည္ (မိခါလ္စန ္၂၀၁၇)။ 



 

    

မုိရင္ဂါမုိရင္ဂါမုိရင္ဂါမုိရင္ဂါ    တိရစၦာန္အစာသည္တိရစၦာန္အစာသည္တိရစၦာန္အစာသည္တိရစၦာန္အစာသည္    ႏြားႏုိ႔ထုတ္လုပ္ျခင္းကုိတုိးႏြားႏုိ႔ထုတ္လုပ္ျခင္းကုိတုိးႏြားႏုိ႔ထုတ္လုပ္ျခင္းကုိတုိးႏြားႏုိ႔ထုတ္လုပ္ျခင္းကုိတုိးတက္ေစႏုိင္သည္တက္ေစႏုိင္သည္တက္ေစႏုိင္သည္တက္ေစႏုိင္သည္။။။။    

အီးဒီအဲန ္၆၈ “ နီကာရာဂါြတြင္ မိုရင၈္ါအသံုးျပဳမႈအသစ္ေလ့လာမႈ” တြင္လုိ၀လ္ဲ ဖူလီ (၂၀၀၀) ၏အဆုိအရ မုိရင္ဂါ 

မ်ားကုိ ႏုိ႔စားႏြားမ်ားစားသံုးမႈ ၄၀-၅၀% အထိရွိလာပါက ႏို႔ထြက္မွာ ၃၀%အထိတုိးလာသည္။ ယင္းေဆာင္းပါးမွ - 

“မိုရင္ဂါရြက္မ်ားတြင ္ပါ၀င္သည့္ ပရိုတင္းဓါတ္သည္ အျခားေသာအားျဖစ္ေစသည့္ အစာႏွင္ ့ ညီမွ်ေနႏုိင္သည္။ 

မိုရင္ဂါရြက္ ၄၀-၅၀% ပါသည့္ ကၽြဲ၊ ႏြားအစာကုိ သကာရည္၊ ႀကံ၊ ဆင္ငုိျဖက္အႏု၊ ခ်ိဳ(ႏု ေသာ) ေသာေျပာင္းမ်ိဳးႏံွ 

စားပင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြင္ရႏိုင္ေသာမည္သည့္အရာမဆုိႏွင္ ့ေရာေႏွာသင့္သည္”။  

    

အျခားေသာအျခားေသာအျခားေသာအျခားေသာ    စားၿမဳံစားၿမဳံစားၿမဳံစားၿမဳံ    ႔ျ႔ျ႔ျ႔ျပန္တိရစၦာန္မ်ားကုိပန္တိရစၦာန္မ်ားကုိပန္တိရစၦာန္မ်ားကုိပန္တိရစၦာန္မ်ားကုိ    အစာေကၽြးျခင္းအစာေကၽြးျခင္းအစာေကၽြးျခင္းအစာေကၽြးျခင္း    

ေရကၽြဲေရကၽြဲေရကၽြဲေရကၽြဲ    

တာမာေရာ သုိ႔မဟုတ္ မင္ဒိုရိ ု ကၽြဲပ ု သည္ ဖိလိပိုင္ႏုိင္င ံ မင္ဒုိရိုကၽြန္းတြင္ အစုလုိက္ေတြ႔ရသည့္ေရကၽြဲတမ်ိဳး ျဖစ္ 

သည္။၎သည္ ဖိလိပိုင္တြင္သာျဖစ္ပြားသည့္ကၽြဲမ်ိဳးျဖစ္၍ မ်ိဳးစိတ္မွာ အႏၱရာယ္ရိွလာသည္။ အေကာင္ ၅၀၀ သာ 

က်န္၍ ခိင္ုးေစေသာတိရစၦာန္အျဖစ္အသံုးမျပဳေတာ့ပါ။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရွိကၽြဲမ်ားသည္ တာမာေရာ ထက္မ်ား စြာပိုႀကီး 

သည္။ မူးရာသည္ ေဒသေပါက္ေရကၽြဲ(ဘူဘာလပ္စ ္ဘူဘာလစ္)ျဖစ္၍ အိႏၵိယႏုိင္င ံပန္ဂ်ပ္ႏွင္ ့ဟာယာနာျပည္နယ္ 

မ ွမူရင္း မ်ားျဖစ္၍ ႏို႔ရည္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ထားရိွသည္။ အိႏၵိယရိွေဒသအခ်ိဳ ႔တုိ႔တြင ္အီတာလ်ံ မိုဇလဲား ဒိန္ခအဲ 

စစ္ကုိထုတ္လုပ္ရန္အတြက္အထူးျပဳေဆာင္ရြက္ ထုတ္လုပ္သည္။  

ခိုင္းေသာတိရစၦာန္မ်ားကုိ ၎တုိ႔အားခုိင္ေစေသာအလုပ္အေပၚတြင္မူတည္၍ ပရီမီယာေလ်ာ့၍ေကၽြးႏိုင္သည္။ နာ 

ပီယာျမက္မ်ားကုိရရွိႏိုင္၍လုပ္ငန္းရွိရာေနရာသုိ႔ ့ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ျပငး္ထန္ ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ ္

သည့္တိရစၦာန္မ်ားသည္ လုံေလာက္ေသာေရႏွင့္ကယ္လုိရီမ်ားစြာလိုအပ္သည္။ သကာရည္မ်ားသည္ သူတို႔၏အင္ 

အားအတြက္လုိအပ္သည့္ ေန႔တစ္ေန႔၏အစာ ၁-၅%ထပ္ေဆာင္းေပး ႏုိင္သည္။ အီးဒီအနဲ ္ ၅၃ အရသင္သည္ 

ပံုပံုပံုပံု    ၁၁၁၁၁၁၁၁။။။။အာဇုိလာမ်ားကုိေရမွထုတ္စဥ္ ေရကုိစစ္ႏိုင္ရန္ 
ဆီမ်ားမ်ားတြင္အေၾကာ္မ်ားကုိဆယ္သည့္စကာ/ခ်င္း 
သည္ ေကာင္းစြာအသံုး၀င္သည္။ 



တိရစၦာန္ဆြဲအားႏွင့္အလုပ္လုပ္ပါက ေတလာ အင္တာနယ္ရငွ ္နယ္ကုိသိရန္လည္းလုိအပ္သည္။ သူတုိ႔တြင ္ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ 

ႏိုင္ငံမ်ားရိွအလုပ္လုပ္သည့္ တိရစၦာန္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အထူးျပဳထားသည့္က်ယ္ျပန္႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 

ႏွင့္သင္တန္းမ်ားရိွသည္။ သူတုိ႔တြင ္ေရေလွာင္ရနအ္တြက္ ကြန္တုိျပဳျပင္ေျမမ်ားႏွင့္ မာဒါ ဂက္စကာ ရစ္ပင္းမ်ားတြင္ 

ခိုင္းသည့္တိရစၦာန္မ်ားစသည္တုိ႔ပင္ရွသိည္။ ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္အတြက ္လင့္ခ္ကုိၾကည့္ပါ။  

ႏြားထီးမ်ား၊ တိဗက္ႏြားရုိင္းတစ္မ်ိဳး၊ ကုလားအုပ္၊ ေတာင္အေမရိက ကုလားအုပ္မ်ိဳး၀င ္တိရစၦာန္တစ္မ်ိဳး၊ ထူ၍ နက္ 

ေမွာင္ေသာအေမႊးရွိသည့္ ေတာင္အေမရိက ကုလားအုပ္မ်ိဳး၀င္တစ္မ်ိဳး၊ တန္ျဒာေဒသသမင္ စသည္တုိ႔သည္ စားၿမဳ ံ ႔ 

ျပန္တိရစၦာန္မ်ားျဖစ္၍ ၎တုိ႔အေၾကာင္းကုိေရးသားလုိၾကမည္၊ သုိ႔ေသာ္ အစာမ်ား ကုိမ၀ယ္မီလုိအပ္မႈ ကိ ုေသခ်ာ 

စြာစီစစ္ပါ။ ဤေဒသခံ စားၿမဳံ ႔ျပန္တိရစၦာန္မ်ားကုိ သင္၏လယ္ယာပတ္၀န္းက်င္တြင ္သင္ဖန္တီးထားသည့္ မ်ားျပား 

လွသည့္အစာမ်ားျဖင့္ စနစ္တက်စီစဥ္ေကၽြးေမြးႏိုင္သည္။ 

ဆိတ္မ်ားအတြက္ဆိတ္မ်ားအတြက္ဆိတ္မ်ားအတြက္ဆိတ္မ်ားအတြက္    အျခားေသာေရြးခ်ယ္စရာအစာမ်ားအျခားေသာေရြးခ်ယ္စရာအစာမ်ားအျခားေသာေရြးခ်ယ္စရာအစာမ်ားအျခားေသာေရြးခ်ယ္စရာအစာမ်ား    

ဆ္ိိတ္မ်ားသည္ ျမက္မ်ားကုိစား၍ အေသးစားလယ္သမားအမ်ားစုသည္ မိမိတို႔စားက်က္မွအစာကုိေကၽြးသည့္အစာ 

ထက္ အျခားအစာမ်ားကုိလုိအပ္သည္။ ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္လာသည့္ ပေဲတာင့္ရွည္ပင္မ်ားသည္ အစာလည္ပတ္ 

မႈအတြက္ျဖစ္ႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္ ပေဲတာင့္ရွည္ပင္သီးသန္႔အေပၚတြင ္ မွီခိုျခင္းမရွိပါ။ ဆိတ္မ်ားသည္ အစိမ္းမ်ား၊ 

သံုးရြက္ဆိုင္ပရဲိုင္းပင္၊ အယ္ဖာလ္ဖာ သို႔မဟုတ္ ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္သည့္ ပေဲတာင့္ရွည္ပင္မ်ားစသည့္ အစုိဓါတ္မ်ား 

သည့္အစာကုိအလြန္အမင္းစားပါက အစာအိမ္အတြင္းတြင္ ေသးငယ္သည့္ ဂက္စ္ဘူေဘာင္းကေလးမ်ား ျဖစ္ေစ၍ 

ဗိုက္ပြေစသည္။ ၎သည္ အသက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ဂက္စ ္ ၏အျမွဳပ္ဘူေဘာင္းမ်ားသည္ ဆိတ္မ်ားကုိ 

ေလတက္ေစႏုိင္သည္။ အပင္တစ္မ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳးအၾကား ပရိုတင္းပါ၀င္မႈမတူညီပါ။ သုိ႔ေသာ္ သေဘာတူသတ္မွတ္ 

ထားသည့္စည္းမ်ဥ္းမွ ပေဲတာင္ ့ ရွည္မ်ိဳး၂/၃ႏွင့္ ျမက္ ၁/၃ ႏငွ့္အျခားအစာ ထက္ပုိသည့္အစာကုိမေပးသင့္ဟုဆုိ 

သည္။ 

သတ္မွတ္ထားသည့္ျမက္၊ အပင္ပုႏွင့္ ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္သည့္ ပေဲတာင့္ရွည္ခ်ဳံပင္မ်ားအျပင္ ကၽြန္ပ္တို႔၏ ဆိတ္မ်ား 

ကုိ ထန္းရြက္မ်ား၊ ၀ါးမ်ားႏွင္ ့ တမာရြက္မ်ားကုုိေကၽြးပါသည္။ တမာကုိအျခားေသာအစိမ္းေရာင္အစာမ်ားစြာတုိ႔ႏငွ္ ့

လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္စားေစသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၎သည္ သဘာ၀သန္ေကာင္ခ်ေဆးျဖစ္၍ ဆိတ္မ်ား 

လုိအပ္သေလာက္ နည္းနည္းခ်င္း၀ါးစားႏုိင္သည္။၎သည္ သုိးမ်ားအတြက္ လည္းအလြန္ထိေရာက္မႈရိွသည္ဟ ုဆုိ 

ပါသည္(ခ်န္ျဒာ၀ါသာနီ et. al. ၂၀၀၆)။ 

လတ္ဆတ္သည့္အုန္းသီးသည္လည္း ဆိတ္စာအတြက္ အျခားေသာေရြးခ်ယ္စရာအစာျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔ေဒသရိွ 

အုန္းပင္စုိက္သည့္ လယ္သမားမ်ားသည္ ရင္ ့ ေသာအသီးမ်ားကုိဆြတ္ခူး၍ ေတာခုတ္ဓါးမ်ားျဖင့္ခြဲကာ ဆိတ္မ်ား 

ကုိေကၽြးၾကသည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ကၽြန္းအေပၚရိွ အေမရိကန္တစ္ဦးသည္ ေန႔စဥ္အုန္းသီးေကၽြးျခင္းျဖင္ ့သူ၏ ဆိတ္မ်ား 

သည္ေယဘုယ်အားျဖင့္က်န္းမာေရးမွာ အလြန္ပင္ေကာင္းမြန္၍ အေလးခ်ိန္တုိးလာၿပီး သဲဆန္သည့္ သူ၏လယ္ယာ 

မ်ားတြင ္စီမံလႊတ္ေၾကာင္း၍ေကၽြးရသည့္အခ်ိန္ေလ်ာ့သြားေစသည္ကိုထင္ရွားစြာသိရွိခဲ့သည္။ သုေတသနမွ အုန္းဆံ 

ေျခာက္အစာ(အုန္းသီးအသားေျခာက္) သည္ ႏြား၊ ဆိတ္ႏွင့္သုိးမ်ားတုိ႔၏ပရိုတင္းစားသံုးမႈကိုတုိးေစသည္။ အုန္းသီး 

အသားေျခာက္အစာသည္ အစားၿမဳံ ႔ျပန္တိရစၦာန္မ်ားအတြက္ တန္ဖိုးရွိသည့္အစာျဖစ္၍ ျမက္-ေကၽြးတိရစၦာန္မ်ားအ 



တြက္ ပရုိတင္းအစားထုိးအစာအျဖစ္အသံုးျပဳႏုိိင္သည္ (မာနိခါမာနိ ၂၀၁၁)။ အုန္းသီးဆံေျခာက္မ်ားကုိေကၽြးသည့္ 

အခါ ပါ၀င္သည့္ ဟက္စိန္း(hexane=အယ္္လ္ကုိင္းအမ်ိုးအစားမ်ားထဲမ ွ အ ေရာင္မဲ့ဟုိက္ၿဒိဳ ကာဘြန္ အေရ)ကုိ 

ေရွွာင္ရန ္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိဓါတုအၾကြင္းအက်န္သည္ မလုိလားအပ္ေသာအရာျဖစ္သည္ (ဟီဥဇ ီ ဗြ ီ et al. 

၂၀၁၅)။ 

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္င ံ စူလာ၀ီစီမွတင္ျပသည့္ဥပမာအရ တုိးတက္မႈရွိေသာ ဆိတ္ထုတ္လုပ္မႈစနစ္တြင ္ နာပီယာ ျမက္ 

(ပင္နီစီတမ္ ပါပါရီယမ္)ကုိ အုန္းပင္စုမ်ားေအာက္တြင္ေပါင္းစပ္စိုက္ပ်ိဳးသည္။ သူတုိ႔၏ ေကာက္ပသီဲးႏံွ တိရစၦာန္ 

ေမြးျမဴေရးစနစ္(အုန္း-တိရစၦာန္အစာ-ဆိတ)္စနစ္တြင္လီယူကာအီနာႏွင့ဂ္ီရီစီဒီယာ ပေဲတာင့္ရွည္ကိုလည္း အသံုးျပဳ 

သည္။ ဤအရာသည္“ဆိတ္မ်ားစားရန္လုိအပ္သည့္ အစာမ်ားအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ရန္ ရွားပါးေသာ ေကာင္း 

မြန္သည့္တိရစၦာန္စာ(ျမက္ႏွင္ ့ ပပဲင)္ ထုတ္လုပ္ျခင္း” အတြက္အျခားေသာဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အစာေကၽြးျခင္း 

မွရရိွေသာ ေျမၾသဇာသည္ေအာ္ဂနဲစ္ေျမၾသဇာအျဖစ္္ေျပာင္းလဲသြားမည္မွာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ စား 

က်က္ႏွင္ ့အုန္သီးထြက္ႏႈန္းႏွစ္မ်ိဳး စလံုးႀကီးထြားမႈျမန္ေစသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္(ပိုလာခိတ္ et al. ၂၀၀၁)။ 

သုိးသုိးသုိးသုိး 

တုိးတက္မႈေနာက္က်က်န္ခဲ့သည့္ သိုးမ်ားစြာတုိ႔သည္ အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္လွည့္လည္ေန၍ ရွင္သန္ေနၾကသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ႀကီးထြားမႈႏငွ့္ခံႏုိင္ရည္ရွိမႈနည္းသည္။ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈမရွိေသးေသာသူမ်ားအတြက ္ ဆိတ္မ်ား ျဖင့္ 

စတင္ပါက ပုိ၍သင့္ေတာ္မည္။ သို႔ေသာ္ သိုးငယ္ေလးႏွင့္သုိးမ်ားသည္ မွန္ကန္သည့္ ရာသီဥတုေအာက္တြင္ 

ေကာင္းမြန္ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ရွင္သန္ေပါက္ပြားႏိုင္သည္။ သုိးမ်ားသည္ ေရဓါတ္ကုန္ခန္းလြယ္၍ ၿငိမ္ေနေသာ 

ကန္မ်ား သို႔မဟုတ္ လက္ဆြဲပုံးမွသန္႔ရွင္းေသာေရကုိသာေသာက္ၾကသည္။  ေရြ ႔လ်ားေနေသာေရ၊ ေခ်ာင္း 

မ်ားႏွင့္ျမစ္မ်ားသည္ သင္၏ေရစီမံ ံ ကိန္းတြင္အကူအညီျဖစ္မည္မဟုတ္။ သူတုိ႔ကိ ု လည္း က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ 

သူမ်ား၏ရန္မွကာကြယ္ရန္လုိ အပ္သည္။ သုိးမ်ားသည္ပို၍ေအးျမသည့္ရာသီဥတုကုိ လုိအပ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 

ဆုိေသာ္ သူတို႔သည္ အပူေၾကာင့္ေလျဖတ္ျခင္းလြယ္ကူစြာျဖစ္ႏိုင္သည္။ သတင္း ေကာင္းမ်ားမွာ သုိးငယ္ေမြးျမဴေရး 

တြင္မတူညီ မႈမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္သည့္သုေတသနအရ အပူပိုင္းေဒသစားက်က္ မ်ား 

တြင္ အထူးသီးသန္႔ေမြးႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္(ပိုလီ et al ၂၀၁၃)။ 

စားၿမဳံစားၿမဳံစားၿမဳံစားၿမဳံ    ႔ျပန္တိရစၦာန္မ်ားအတြက္႔ျပန္တိရစၦာန္မ်ားအတြက္႔ျပန္တိရစၦာန္မ်ားအတြက္႔ျပန္တိရစၦာန္မ်ားအတြက္    သစ္ရြက္စိမ္းသစ္ရြက္စိမ္းသစ္ရြက္စိမ္းသစ္ရြက္စိမ္း((((ေဆာင္းအေဆာင္းအေဆာင္းအေဆာင္းအခါတိရစၦာန္ေခါတိရစၦာန္ေခါတိရစၦာန္ေခါတိရစၦာန္ေက ြ်းက ြ်းက ြ်းက ြ်းရန္ရန္ရန္ရန္    အေျခာက္မလွန္းဘဲအေျခာက္မလွန္းဘဲအေျခာက္မလွန္းဘဲအေျခာက္မလွန္းဘဲ    သုိေလွာင္ထားေသာျမက္သုိေလွာင္ထားေသာျမက္သုိေလွာင္ထားေသာျမက္သုိေလွာင္ထားေသာျမက္))))    

ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ကေဇာ္ေဖါက္ထားသည့္အစာအနည္းငယ္ကုိ ကၽြန္ပ္တို႔၏ငါး၊ ၀က္ထီးမ်ားႏွင့္ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္မ်ား 

ကုိေကၽြးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ အစာအိမ-္ေလးခုရွိသည့္မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ေကၽြးသည့္ 

အစာမ်ားျဖစ္သည့္ ျမက္မ်ား၊ အေစ့အဆံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပမဲ်ားကုိ ကေဇာ္ေဖါက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သုိေလွာင္ 

ျခင္းမျပဳပါ။ အေသးစားလယ္ယာမ်ားတြင ္ ထပ္ေဆာင္းလုပ္သားႏွင့္စီမံမႈမ်ားသည္ ကုန္က်မႈမ်ားကုိသက္သာေစ 

သည္။အီကိုလီမ်ားသည္ ျပႆနာျဖစ္ႏုိင္သည္။ အဘယ္ေၾကင့္ဆုိေသာ္အက္စစ္အလြန္မ်ားႏုိင္၍(ခႏၶာကုိယ္တြင္ 

အက္စစ္မ်ားလြန္းျခင္း) ကေဇာ္ေဖါက္ထားေသာအစာမ်ားမွျဖစ္ႏိုင္သည္။ အီ၊ကုိလီမ်ားသည္ အစာေျခအိမ္တြင္ 

ထုိအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုမ်ားျပားလာႏုိင္သည္။ အစာအားလံုးသည္ အီ၊ကုိလီအေရအတြက္ျမင့္မားမႈျဖင့္ ၾကဳံ 

ေတြ႔ရသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္ ျမင့္ေသာ အက္စစ္ပတ္၀န္းက်င္တြင ္အသက္ရွင္ 



ႏိုင(္pH နိမ့္)၍ ပြားမ်ားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ကေဇာ္ေဖါက္ထားေသာအစာမ်ားသည္ အီ၊ ကုိလီကိ ု ေမြးျမဴ ျခင္း 

မရွိပါ၊ သုိ႔ေသာ္ ႏြား၊ ဆိတ္ စသည္တုိ႔သည္ သူတို႔၏ စြန္႔ပစ္လမ္းေၾကာင္းတြင္ ျမင့္မားစြာထုတ္လုပ္သည္။ ေနာက္ 

ေခ်း ေျမၾသဇာႏွင္ ့ အစာကြင္းမ်ားသည္ေရာဂါသယ္ေဆာင္သည့္ေနရာျဖစ္သည္။ စားၿမဳံ ႔ျပန္တိရစၦာန ္ မ်ား၏ 

ကေဇာ္ေပါက္ေစသည့္ အက္စီဒီအုိစစ ္ (Fermentative Acidosis of Ruminants (RAGFAR)) ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ 

မွီျငမ္းခ်က္မ်ားအႀကံျပဳအဖြဲ႔၏အဆုိအရ “အစာေျခသည့္ပထမအစာအိမ ္ pHသည္ စုစည္းထားသည့္အစာမ်ား သုိ႔မ 

ဟုတ္ သစ္ရြက္စိမ္း မ်ားကုိ ေကၽြးၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္စတင္က်ဆင္း လာသည္။ စုစည္းထားသည့္ အေစ့ဆံ မ်ား၊ 

ပဲပုပ္ပ ဲသုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္းတုိ႔သည္ အစာစိမ္းမ်ားထက္ pH က်ဆင္းမႈကုိပို၍ျဖစ္ေစသည္”(RAGFAR  ၂၀၀၇။ ကၽြန္ပ္ 

တုိ႔၏ႏို႔မ်ားကုိလံုၿခံဳစြာထားႏုိင္ရန္ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ အီ၊ ကုိလီျဖစ္ေပၚလာေစမႈကုိႏွိမ္နင္းရန္ စုေပါင္းထားသည့္ အစာ 

မ်ားႏွင့္အစာစိမ္းမ်ားကုိမေကၽြးဘ ဲ ျမက္္/အစိမ္းမ်ားကုိ ေကၽြးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ပ္တုိ႔တြင ္အေစ့ဆံတ မ်ိဳးတည္း 

ကုိသာေကၽြးေသာေနရာမ်ားထက္ အီကိုလီညစ္ညမ္းမႈနည္းပါသည္။ ၀က္ထီးမ်ားအတြက္ အစာစိမ္း/သစ္ ရြက္စိမ္း 

ကုိ ေအအဲန ္#၂၅တြင္ဖတ္၍ စားၿမံဳ ႔ ျပန္တိရစၦာန္မ်ား အတြက္ ျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ငါးစာမ်ား 

အတြက္ ပဲမ်ားကုိအစားထုိးျခင္းတြင ္သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပပဲုပ္ပအဲစာ ကုိေရွာင္ပါ။ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ကၽြဲႏြား 

အစာကေဇာ္ေဖါက္သည့္နည္းတစ္နည္း ကုိ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ေဖၚျပပါသည္။ 
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သည္ ဗီဇအားျဖင့္ျပဳျပင္ထားသည့္ ေအာဂဲနစ္စင္မ်ားကုိလည္းေရွာင္ရွားသည္(genetically modified organisms 
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