အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွမွတ္တမ္းမ်ား
အမွတ္စဥ္ ၃၁
ဇြန္လ ၂၀၁၇
၂၀၁၇
အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ စားၿမဳံ ႔ျပန္သည့္ တိရစၦာန္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာအစာမ်ား

ခိသ္ မိခါလ္စန္၊ အာလိုဟာ ေဟာက္စ္ မိဘမဲ့ေဂဟာ ႏွင့္ ရည္ရွည္တည္တံ့သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးျခံ (လယ္ယာ)၊
ပူအာတို ပရင္စီစာ၊ ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံ မွေရးသားတင္ျပသည္။
[အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္ - ဤေဆာင္းပါးသည္ အာလိုဟာ ေဟာက္စ္ မိဘမဲ့ေဂဟာ ႏွင့္ ရည္ရွည္တည္တံ့သည့္ စိုက္
ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရးျခံ၊ ပူအာတို ပရင္စီစာ၊ ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံ မွ ခိသ္ မိခါလ္စန္ေရးသားသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးတိရစၦ
စာန္
မ်ားအတြက္ အစာဖန္တီးမႈႈေဆာင္းပါးအစဥ္မ်ား၏ စတုတၳေျမာက္ႏွင့္ေနာက္ဆုံးေဆာင္းပါးျဖစ္
ပါးျ သည္။ ဤေဆာင္း
ပါးမတိုင္မီက ခိသ္ ေရးသားသည့္ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ေအအန္ #၂၀ ငါးမ်ား၏အစာ၊ ေအအဲန္ #၂၅ ၀က္ထီး၏အစာ
ႏွင့္ ေအအဲန္ #၂၈ ဥစား၊ အသားစားအတြက္ေမြးျမဴသည့္ၾကက္၊ ဘဲမ်ား ၏အစာတို႔ပါ၀င္
ါ သည္။ ဤေဆာင္း
ပါးမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးမွ ရရွိသည့္အရာမ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ျပင္ပမွ (အမ်ားအားျဖင္
အမ်ားအားျဖင့္ ေစ်းႀကီးသည္)
တိရစၦာန္အစာမ်ားကို အားထားရသည့္အေျခအေနမွေလ်ာ့ေစသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရည္ရွည္တည္တံ့ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳး
အျမတ္ကိုတိုးပြားေစသည္]
နိဒါန္း
အစာအိမ-္ တစ္ခုထက္ပို၍ရွိသည့္ အံၾသဖြယ္ စားျမဳ႔ံျပန္တိရစၦာန္မ်ားသည္ အဟာရျဖစ္ေစသည့္ အစာလိုအပ္မႈ
ကြဲျပားသည့္အသြင္ျဖင့္

ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္တည္လ်က္ရွိသည္။စားျမဳ႔ံျပန္တိရစၦာန္မ်ားသည္

ညီီညာသည့္ေျခေခ်ာင္း၊

ခြာကြ၊ဲ ေျခေလးေခ်ာင္း၊ တ၀က္
က္တပ်က္ေၾကပ်က္သည့္ အစာမ်ားစားၿမဳံ ႔ျပန္သည့္ပထမအစာအိမ္မွျပန္ထက
ြ ္၍
၀ါးေျခရန္
ခရန္ပါးစပ္ထသ
ဲ ို႔ျပန္ေရာက္လာေသာအစာကိ
ာေသာအစာ ၀
ု ါးသည့္ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါမ်ား(အဲ
အဲန္ထရီအိုဒက္တီလာ အမ်ိဳး
အတြင္း) ျဖစ္ၾကသည္။ ႏြားမ်ား၊ ေရကၽြမ
ဲ ်ား၊ ဆိတ္မ်ား ႏွင့္ အေမႊးရွည္ႏြားတမ်ိဳး(တိ
တိဘက္ႏြား)မ်ားတိ
း
ု႔သည္ အေရွ႔
ေတာင္အာရွ တြင္ေတြ႔ရသည့္ အခ်ိဳ႔ေသာ စားျမဳ႔ံျပန္တိရစၦာန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
စားျမဳ႔ံျပန္တိရစၦာန္မ်ားတို႔သည္ အစာေျခႏိုင္၍ အစာမေျခမီ ထိုအရာမ်ားကို အထူးျပဳလုပ္ထားသည့္ အစာအိမ္ထဲ
တြင္ အက်ိဳးျပဳမိုက္ခရိုေအာ္ဂန
ဲ စ္စင္မ်ား၏အကူျဖင့္ အခ်ဥ္ေပါက္ေစျခင္းျဖင့္ အစာအေျချပဳ - အပင္မ်ားမွ အာဟာရ
ဓါတ္မ်ားကိုထုတ္ယူႏိုင္သည္ (ပုံ ၁)။ အခ်ဥ္ေဖါက္ျခင္
ခ းကိုအစျပဳၿပီးသည့္ေနာက္ အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီးေနေသာစားၿမဳံ ႔ျပန္
သည့္အစာ ကိုတဖန္ျပန္၍ ၀ါးသည္။ တ၀က္
တ
တပ်က္ေၾကပ်က္သည့္အစာမ်ား စားၿမဳံ ႔ျပန္သည့္ပထမအစာအိမ္မွျပန္
ထြက၍
္ ၀ါးေျခရန္ ပါးစပ္ထသ
ဲ ို႔ျပန္ေရာက္လာေသာအစာကိုျပန္၍၀ါးသည့္ လုပ္ငန္း (အပင္
အပင္ပစၥည္းမ်ားကိုထပ္၍ေျခ
ဖ်က္ရန္ႏင
ွ ့္ အစာေခ်မႈပို၍ေကာင္းလာေစရန္
လာေ
) ကို စားၿမဳံ ႔ျပန္ျခင္းဟု ေခၚ သည္။ စားၿမဳံ ႔ျပန္ျခင္းမွေလလြင့္ေသာ
ပစၥည္းမ်ားသည္ ေနာင္တင္
င
ြ သ
္ ူတို႔အတြက္ထတ
ု ္လုပ္မည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ တိရစၦာန္အစာမ်ားအတြ
စာမ်ား
က္ တန္ဖိုးရွိ

သည့္ေျမၾသဇာျဖစ္သည္။ ေျမဆီၾကြယ၀
္ မႈကိုထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေမြးျမဴစိုက္ပ်ိဳးေသာလယ္ယာမ်ားတြင္ ေျမၾသ
ဇာထည့္ေပးသင့္သည္။ ျခံေမြးတိရစၦာန္မ်ားကိုစုေပါင္းေမြးျမဴျခင္း ၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ လယ္ယာမ်ားတြင္အပင္
မ်ား၏က်န္းမာေရးပို ေကာင္းျခင္းႏွင့္ အာဟာရမ်ားကိုျပန္လည္ အသုံးျပဳျခင္းမွ သီးႏွအ
ံ ထြက္ေကာင္းျခင္းတို႔ျဖစ္
သည္။

ပုံ ၁။ ဂိုတူ ကိုလာ ႏွင့္ ဆာဗားနီးယား စားက်က္မ်ားတြင္
လံထားေသာႏြား ရႊံ ႔ထတ
ဲ င
ြ ္လူးေနပုံ။

အေသးစားလယ္ယာမ်ားတြင
ြ ္

စားျမဳ႔ံျပန္တိရစၦာန္မ်ားတို႔ကိုေကၽြးေမြးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားစြာရွိပါ

သည္။ သင္၏အေျခအေျခအေနအေပၚမူတည္၍ေကၽြးေမြးသည့္နည္းဗ်ဴဟာကိုမေရြးမီ အက်ိဳးရလဒ္၊ အားသာခ်က္
မ်ားသည္ အားနည္းခ်က္မ်ားထက္ပို၍မ်ားရမည္ကိုသတိျပဳ၍ ဆုံးျဖတ္ပါ။ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးျခံတိုင္းသည္ တမူထူး
ျခား ၾကပါသည္၊ တခုစီအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈအရွိဆုံးျဖစ္၍ အကုန္အက်သက္သာသည့္နည္း
မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္သင့္ပါသည္။
ဇယား ၁။ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ရွိ စားက်က္မ်ား၏အဟာရအရည္အေသြး (အိုဂ်ိဳ et al.၂၀၁၃)
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အက္စ္အီးအမ္
ေကာ္လံတစ္ခုတည္းအတြင္းရွိ မတူညီေသာအကၡရာမ်ားသည္ အလြန္ပင္ျခားနားသည္(P<0.05)။ စီပ-ီ သဘာ၀ပရိုတင္း၊ အဲန္ဒီအက္(ဖ) - န်ဴထရယ္ဒီတားဂ်င္၊့
ေအဒီအက္(ဖ) - အက္စစ္ဒီတားဂ်င့္ဖိုင္ဘာ၊ေအဒီအယ္လ-္ အက္စစ္ဒီတားဂ်င့္လစ္နင္၊ဂ်ီဗီြ - ဂက္စ္ပမာဏ၊C
Cgကေဇာ္ေပါက္သည့္ႏႈန္း၊အမ္အီး-ဇီ၀တြင္းျဖစ္ပ်က္
မႈစြမ္းအား၊အိုအမ္ဒီ - ေအာမက္ဂဲနစ္ပစၥည္းေျခဖ်က္ႏိုင္မႈ၊အက္စီအက္(ဖ)ေအ - အခ်ိန္တိုဖက္တီးအက္စစ္ဆက္နယ
ြ ္မႈ၊အက္စ္အီးအမ္ - အစြန္ႏွစ္ဘက္
ေရာက္သည့္ျခားနားခ်က္ကိုခန္႔မွန္းျခင္း။ေျခာက္ေသြ႔ရာသီအတြင္းသဘာ၀စားက်က္မ်ားေပါင္းစပ္ျခင္း၊(ပင္နီစီတမ္ ပါပါရီယမ္/အန္ၿဒိဳပိုဂန
ြ ္ ဂါယာနပ္စ္၊ ေအ

တက္တရ
ို မ္၊ ပါနီကြန္ မက္ဆီမန္၊ ဆိ၈
ု ြန္ အယ္မြန္၊ ၊ စတိုင္လိုစင္းသစစ္ ဟာမာတာ၊ ကာလိုပိုဂိုနမ္ မူကူႏိဳြ က္၊ စင္ႀထိဳစင္မီ မိုလ)ီ ။

စားျမဳ႔ံျပန္တိရစၦာန္အုပ္မ်ား၏ အေကာင္းဆုံးေသာက်န္းမာေရး
ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ျမက္တို႔သည္ကၽြႏ
ဲ ာြ းမ်ားႏွင့္သိုးမ်ားအတြက္အေကာင္းဆုံးေသာ အာဟာရ ရင္းျမစ္မ်ား ျဖစ္ သည္။
သို႔ေသာ္အျခားေသာအာဟာရမ်ားအတြက္ျပည့္စုံသည့္ စားေနက်အစားအစာမ်ားကိုမေပးႏိုင္ပါ။ မည္သို႔ ဆို ေစ
ကာမူ စားျမဳ႔ံျပန္တိရစၦာန္အားလုံးတို႔သည္ အခ်ိဳ ႔ေသာျမက္ခင္းမ်ားကိုစနစ္တက်စီမံအသုံးျပဳ ျခင္းမွ အက်ိဳးျဖစ္ ေစ
ႏိုင္သည္။ ပဲေတာင့္ရွည္ပင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အာဇိုလာ ကဲ့သို႔ေသာအပင္မ်ားျဖစ္သည့္ အျခားအစားအစာမ်ားကို
ေပါင္းစည္းအသုံးျပဳျခင္းမွလည္း ရေကာင္းရႏိုင္မည္။ ဤေဆာင္းပါးစု၌ဇယား ၁ (ေကာက္ရိုးႏွင့္ သဘာ၀စားက်က္)
တြင္ေဖၚျပထားသည့္ ေခါင္းစဥ္သုံးခုအနက္ ႏွစ္ခုကို ေဆြးေႏြးတင္ျပမည္ျဖစ္သည္။ ေဆာင္းအခါ တိရစၦာန္မ်ားကို
ေကၽြးရန္ အေျခာက္မလွန္းဘဲ သိုေလွာင္ထားသည့္ ျမက္ (သစ္ရြက္စိမ္း) သို႔မဟုတ္ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္မ်ားကိုေကၽြး
ရန္အေစ့အႏွံမ်ားႏွင့္ပတ္၍လႊမ္းၿခံဳေဖၚျပျခင္းမရွိပါ ဇယား ၂ တြင္ သူတို႔၏ အားသာမႈႏွင့္အနည္းခ်က္မ်ား ႏွင့္
ေအာက္တင
ြ ္ေဖၚျပထားသည့္ရည္ညႊန္း ခ်က္အျပင္ ေဖၚျပခ်က္မ်ားမရွိပါ။
ကၽြဲႏြားတိရစၦာန္
အေရွ ႔ေတာင္အာရွတင
ြ ္ ေဒသမူလႏြားမ်ားႏွင့္ ႏို႔စားႏြားမ်ားသည္အၾကမ္းခံ၍ ျမင့္မားေသာဟိမ၀ႏၱာ ေတာင္တန္း
မ်ားမွစ၍ စိုစြတ္ေသာအပူပိုင္းေဒသအထိ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ရွင္သန္ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ မ်ိဳး
မ်ားသည္ ဥေရာပမွလာေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းေရႊ ႔ေနထိုင္ သူမ်ားမွမိတ္ဆက္ေပး ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ အမွန္အားျဖင့္ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတင
ြ “္ မူလေဒသ” ႏြားမ်ားသည္ စပိန္လူမ်ိဳးမ်ားမွမိတ္ဆက္ေပး ျခင္းျဖစ္သည္။
သူတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း၄၀၀ေက်ာ္ကိုလိုနီျပဳခဲ့သည့္ထိုႏိုင္ငံသုိ႔ အမ်ိဳးကြဲမ်ားစြာကို ယူေဆာင္လာၾက သည္။ ႏိုင္ငံမ်ား
စြာတို႔တင
ြ ္ မ်ိဳးအေဟာင္း(ရွိႏွင့္ၿပီးမ်ိဳး)မ်ားကို အျခားမ်ိဳးမ်ားႏွင့္စပ္သည့္ မ်ိဳးစပ္မ်ားရာစုမ်ားစြာရွိ ခဲ့သည္၊ ထုိမ်ိဳးစပ္
မ်ား သည္ ေဒသရာသီဥတုႏွင့္အေျခအေနမ်ားကို အလိုက္သင့္ေနထိုင္၍ႀကံ ႔ႀကံ ႔ခံႏိုင္ၾကသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ေရြး
ခ်ယ္ႏိုင္သည့္ ႏြားစာမ်ားကိုပထမဆုံးၾကည့္ပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ႏို႔အတြက္ေမြးသည့္ႏြားအုပ္မ်ား မွႏို႔ပိုမိုရႏိုင္သည့္
နည္းလမ္းမ်ားကို အႀကံျပဳပါမည္။
ေရ ႏွင့္ ဓါတ္သတၱဳဆား
တိရစၦာန္အုပ္မ်ား၏က်န္းမာေရးကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေရကိုတေန႔လုံးရရွိႏိုင္ရမည္။ ဆား (ဆိုဒီယမ္ ကလို
ရိုဒ္၊

NaCI)သည္လည္းကၽြႏ
ဲ ာြ းတိရစၦာန္မ်ားအတြက္မရွိမျဖစ္သည့္အရာျဖစ္သည္။

ေယဘုယ်အား

ျဖင့္ကၽြႏ
ဲ ာြ းတိ

ရစၦာန္မ်ားသည္အာဟာရလိုအပ္မႈျပည့္မွီႏိုင္ရန္အတြက္တစ္ရက္လွ်င္ ဆား၁၁ မွ ၁၅ဂရမ္စားသင့္သည္။ဆိုဒီယမ္ႏွင့္
ကလိုရိုက္ မ်ားကိုဆိုးက်ိဳးမျဖစ္ဘဲ ျမင့္မားသည့္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိစားႏိုင္ သည္။ သို႔ေသာ္ NaCI သည္
တိရစၦာန္အေလးခ်ိန္အရ ေန႔စဥ္စားသည့္အစာ၏ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မပိုသင့္ပါ (၀ဒ္ ႏွင့္ လာဒီ ၂၀၀၅)။ ဓါတုပစၥည္း
အခဲမ်ားကို တင္သင
ြ ္းရာတြင္ အလြန္ေစ်းႀကီးေသာေနရာမ်ား၌ ပင္လယ္ဆားမ်ားကို“ အခမဲ့ေရြးခ်ယ္မ”ႈ အေနျဖင့္
ေပးႏိုင္ပါသည္ (ဥပမာ၊ ဆားကိုခ်န္ထားသျဖင့္ တိရစၦာန္မ်ားသည္ႀကိဳက္သေလာက္လြတ္လပ္စြာစားႏိုင္သည္)။ တိုရီ
စမစ္ ၏အဆိုအရ၊ ဆားတြင္ပါသည့္ဆိုဒီယမ္ သည္တိရစၦာန္မ်ား “အာဟာရဆိုင္ရာ အသိပညာ” ကိုေဖၚျပသည့္
တစ္ခုတည္းေသာ ဓါတ္သတၱဳပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔ကို စိတ္ႀကိဳက္လြတ္လပ္စြာ ေက်ြးပါကသူတို႔လအ
ို ပ္သ
ေလာက္သာစားပါမည္။ပိုသည္ထက္ စားမည္မဟုတ္ ပါ (၂၀၀၈) ဟုလည္းေျပာပါသည္။

ကၽြန္ပ္တ႔သ
ို ည္ တည္ၿငိမ္မႈရွိသည့္ ဖိအားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ေျမဆားဘေလာက္တုံးမ်ားတို႔သည္ ျမင့္မားစြာစမ္း
သပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေနပါေသးသည္။ ၎တြင္ လယ္ယာတြင္ရွိသည့္ ေျမေစးအနီအမ်ိဳးအစားခြ၊ဲ “ပတ္တီး” ကိုင္ေသာ
သဲၾကမ္း ၂ မွ ၃ ကီလ၊ို တင္လဲ ၁၀၀မွ၅၀၀ ဂရမ္၊ အက္ပဆြန္ ဆား ၁၀၀မွ၂၀၀ ဂရမ္ႏွင့္ ေရဓါတ္ ပါသည့္ထုံး
၁ကီလိုဂရမ္ သို႔မဟုတ္ ေပါ့လင္းဘိလပ္ေျမႏွင့္ ပင္လယ္ဆား ၃ ကီလို တိ၏
ု႔ အရည္အေသြးအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္ပါ
သည္။ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ဤဘေလာက္တုံးမ်ား၏အေျခအေနကိုေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သုေတသန
ျပဳသည့္အေျခခံမ်ားရွိခ့သ
ဲ ည္(Liu et al. ၁၉၉၅)။ ယူရီးယားဘေလာက္တုံးမ်ား စြာတို႔ကို အားေပးၾကေသာ္လည္း
ကၽြန္ပ္တို႔၏ဘ ေလာက္တုံးမ်ားသည္ ယူရီးယားကင္းသည္ကို မွတ္သားပါ။ လိုအပ္သည့္အမိုင္ႏိုအက္စစ္အားလုံး
ကိုလုံေလာက္ေသာပမာဏစုေဆာင္းႏိုင္ရန္စားျမဳ႔ံျပန္တရ
ိ စၦာန္မ်ား
မလုပ္ႏိုင္သည္

ကိသ
ု က္ေသျပခ်က္တစ္ခုရွိပါသည္။

၏ပထမအစာအိမ္ရွိ

ထိုအမိုင္ႏအ
ို က္စစ္အားလုံးသည္

မိုက္ခရိုေအာ္ဂန
ဲ စ္စင္မ်ား
ယူရီးယားပုံမွန္အစာမ်ား

ေၾကာင့္တိရစၦာန္မ်ား၏သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ေလ်ာ့နည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုံေလာက္ျဖစ္ျခင္းကိုျဖစ္ေစသည့္အဓိက
အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ႏိုင္ သည္ (ခ်ာလူပါ ၁၉၆၈)။
အစာအမ်ိဳးအစား

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

အက်ိဳးအျမတ္

အားနည္းခ်က္မ်ား

စားက်က္

တိရစၦာန္မ်ားကိုေရႊ ႔ျခင္း

လွ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားသည့္အပင္၏အစို႔အ

လြန္စြာစားျခင္း၊ ကပ္ပါးေကာင္မ်ား

စိမ္းမ်ားကိုစားခြင့္ရသည္
ျဖတ္၍သယ္

အစိမ္းမ်ားကိုစုေဆာင္း

ပဲေတာင့္ရွည္ပင္မ်ားသည္အစဥ္အျမဲရွိႏိုင္

ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္ရန္အခ်ိန္ၾကာသည္၊

ေဆာင္ေသာအစာ

၍ တိရစၦာန္မ်ားကို

သည္၊ ကပ္ပါးေကာင္းကင္းသည္

ေကာင္းသည့္တိရိစာၦ န္အစာမ်ိဳးစိတ္ရႏိုင္

ေကၽြးသည္
ေကာက္ရိုး

ရမည္

အစိမ္းမ်ားကိုစုေဆာင္း

မိုးေခါင္ျခင္း/ႏွင္းက်ျခင္းအတြက္သိုေလွာင္

၍ တိရစၦာန္မ်ားကို

ႏိုင္သည္

ပ်က္စီးႏိုင္သည္၊ ေလလြင့္မႈျဖစ္ႏိုင္သည္

ေကၽြးသည္
သစ္ရြက္စိမ္း

၀ယ္သည့္အေစ့ဆံမ်ား

မိုးေခါင္ျခင္း/ႏွင္းက်ျခင္းအတြက္သိုေလွာင္

ပ်က္စီးႏိုင္သည္၊ ေလလြင့္မႈျဖစ္ႏိုင္သည္၊

(သိ)ု႔ စုေဆာင္းသည့္

ႏိုင္သည္

အက္စစ္ေပါက္ႏိုင္သည္

အစာစုေဆာင္းသည့္

မိုးေခါင္ျခင္း/ႏွင္းက်ျခင္းအတြက္သိုေလွာင္

ပ်က္စီးႏိုင္သည္၊ အဟာရနည္းသည္၊

ေနရာ

ႏိုင္သည္

အက္စစ္ေပါက္ႏိုင္သည္

အစိမ္းမ်ားႏွင့္ကေဇာ္
ေဖါက္ျခင္း
အေစ့ဆံ

ဇယား၂
ဇယား၂။စားၿမဳံ႔ျပန္တိရစၦာန္မ်ားအတြက္ အစာေကၽြးသည္နည္းစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အားသာမႈႏွင့္အားနည္းခ်က္မ်ား

စားက်က္မ်ား
ရည္ရွည္တည္တံ့ေသာ စားက်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အခ်ိဳ႔ေသာဆန္းသစ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္
စိတ္အားထက္သန္သည့္ေစာင္
င့္ၾကည့္သုံးသပ္မႈမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ “စားက်က္ ေရြးခ်ယ္သ”ူ သည္ မည္သည့္
အပူပိုင္းေဒသ ျမက္မ်ိဳးသည္ ေအာင္ျမင္မႈရွိႏိုင္သည္ကိုဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည့္ အစပ်ိဳးျခင္းျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္
မႈေကာင္းသည့္ “ စားက်က္ ေရြးခ်ယ္သ”ူ ဆိုဒ္သည္ အယ္လ္၊ အာရ္ ဟမ္ဖရီစ္ ႏွင့္ အိုင္၊ ေဂ်၊ ပါထရစ္ဂ် (၁၉၉၅)
ေရးသားသည့္ အပူပိုင္းေဒသမ်ားႏွင့္ ထိုေဒသ မ်ားႏွင့္ကပ္လ်က္ရွိသည့္ေဒသမ်ားအတြက္ပို၍ေကာင္းမြန္သည့္စား

က်က္မ်ားသို႔လမ္းညႊန္ ဟူေသာစာအုပ္အေပၚတြ
ေ
င္အေျခခံသည္၊၎သည္ သင့္အားသင္၏အေျခအေနအေပၚတြင္
မူတည္သည့္ အေကာင္းဆုံးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုေပးမည္ (ပုံ ၂)။ [အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္ - ေအအဲန္ #၂၃ ႏွင့္ေအအဲန္
#၂၅ တြင္ပါသည့္ ေပါင္းပင္မ်ားျဖစ္လာေသာအခ်ိ
ာေ
ဳ ႔ေသာဤတိရစၦာန္အစာမ်ိဳးစိတ္မ်ား ကိုလည္းၾကည့္ပါ။ ေဒသတစ္
ခုသို႔အသစ္ေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားအားမိတ္ဆက္ေပးသည့္အခါ သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။“အေျဖရွ
အေျဖရွာျခင္း” သည္ ျပႆ
နာတစ္ခုမျဖစ္လာရန္အတြက္ သင္ကိုယ္တိုင္အရင္စမ္းၾကည့္ပါ!]
ါ

စားက်က္ေရြးခ်ယ္သူမ်ား

ပုံ ၂။ စားက်က္ေရြးခ်ယ္သူမ်ားအတြက္ စားက်က္ေရြးနည္းလမ္းညြွန္
https://www.tropicalgrasslands.asn.au/pastures/pasturepicker.htm တြင၀
https://www.tropicalgrasslands.asn.au/pastures/pasturepicker.htm.
္ င္ေရာက္ၾကည့္ရွုနိုင္ပါသည္။

ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္ေသာျမက္မ်ားႏွင့္ ပဲပင္မ်ား
အာလိုဟာ ေဟာက္စ္တင
ြ ္ ကၽြန္ပ္တို႔၏ဆိတ္မ်ားႏွင့္ႏြားမ်ားကိုေကၽြးရန္ဇ၀
ီ ကြဲျပားသည့္တိရစၦာန္အစာ ေကာက္ပသ
ဲ ီး
ႏွံမ်ားကိ”ု ျဖတ္၍သယ္ယူႏိုင္ေသာအစာ”အျဖစ္သုံးရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးသည္။ ရွည္ေသာမ်က္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ သစ္ပင္
မ်ားႏွင့္အပင္ပုမ်ား အဖြံ႔ၿဖိဳးဆုံးအခ်ိန္ ေရာက္သည့္အခါ လူသားတို႔သည္ေမြးျမဴေရးတိရစၱာန္မ်ားထက္သတိရွိစာြ အ
လိုက္အထိုက္ရိတ္သိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကသည္။ မာတင္ (၁၉၉၃) ၏အဆိုအရ “အပူပိုင္းဇုံေဒသတြင္တိရစၱာန္
အစာအျဖစ္စားသုံးရာတြင္ ျမက္သည္ ၇၅%ျဖစ္သည္”။ ထိေရာက္ေသာနည္းကိုအသုံးျပဳပါက ျမက္မ်ားကိုစုစည္း ၍
ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္မ်ားကိုေကၽြးႏိုင္သည္။
ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ခရစ္ဆိုပိုဂန
ြ ္ ဇီဇာႏြိဳက္ (ဗီတီဗာ = အနံ႔သင္းေသာအဆီကိုအျမစ္မွထုတ္ႏိုင္သည့္ အိႏၵိယျမက္ပင္တ
မ်ိဳး)(Chrysopogon zizanioides (Vetiver)) ကို ကၽြန္ပ္တို႔၏ေရသိုေလွာင္ေသာစနစ္တင
ြ ္ေတာင္ေစာင္းမ်ားတည္
ၿငိမ္မႈရွိရန္ႏွင့္ ေတာင္ၾကားေတာင္ရိုး စီမံကိန္းအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးသည္။ တိုက္စားမႈကိုနည္းေစျခင္း အျပင္ ဗီတီဗာ
သည္ႏွစ္လိုဘြယ္ေကာင္း၍အရသာရွိသည့္ တိရစၦာန္အစာမ်ိဳး စိ္တ္တစ္ခုျဖစ္သည္ (ပုံ ၃)။ မိုးတြင္းအခါတြင္ ဗီတဗ
ီ ာ
ကိုႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာရိတ္ႏိုင္၍ တိရစၦာန္အစာ၏တန္ဖိုး ရွိသည့္အဟာရကိုထိန္းသိမ္း ႏိုင္သည္ (ဇယား ၃)။

ြ ္ေမြးႀကိဳင္သည့္အဆီပါသည့္အိႏၵိယျမက္တမ်ိဳး၏အဟာရအရည္အေသြး။
ဇယား၃
ဇယား၃။ သက္တမ္းအပိုင္းအျခားတေလွ်ာက္အျမစ္တင

စြမ္းအား

ႏုသည့္အျမစ္တင
ြ ္ေမြးႀကိဳင္သည့္အ

အရြယ္ေရာက္သည့္အျမစ္တင
ြ ္ေမြးႀကိဳင္

ရင့္သည့္အျမစ္တင
ြ ္ေမြးႀကိဳင္သည့္အ

ဆီပါေသာအိႏၵိယျမက္တမ်ိဳး

သည့္အဆီပါေသာအိႏၵိယျမက္တမ်ိဳး

ဆီပါေသာအိႏၵိယျမက္တမ်ိဳး

၅၂၂

၇၀၆

၉၆၉

၅၁

၅၀

-

ပရိုတင္း [%]

၁၃.၁

၇.၉၃

၆.၆၆

အဆီ [%]

၃.၀၅

၁.၃၀

၁.၄၀

[kcal/kg]
အစာေျခဖ်က္ႏိုင္မ[ႈ %
]

ပု၃
ံ ။ ျမွင့္ထားသည့္အစာစင္တင
ြ ္ ႏုသည့္အျမစ္တင
ြ ္ေမြးႀကိဳင္သည့္

အဆီပါ ေသာအိႏၵိယျမက္တမ်ိဳးကို ဆိတ္မ်ားေပ်ာ္ရင
ႊ ္စာြ စာေနစဥ္

ကၽြန္ပ္တို႔သည္
ျဖတ္ထားသည့္

ပင္နီစီတမ္ ပါပါရီယမ္ (နာပီအာ)ကိုလည္း ဆိတ္ႏွင့္ႏြားမ်ားအတြက္ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္္
တိရစၦာန္အစာအျဖစ္အသုံးျပဳသည္။

ေရႏွင့္ကုန္းစပ္ေဒသမ်ားတြင္

ထိုေဒသရွ
ဒသ အ
ိ စာမ်ား၏ထပ္

ေဆာင္းအစာ/ ျဖည့္စက
ြ ္စာအျဖစ္ ယူေဆာင္ေကၽြးေမြးပါကႏြားမ်ားသည္ အဆင္သင့္ပင္စားၾကသည္။ နာပီအာသည္
အလြန္ေကာင္းပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၎သည္သဘာ၀အေလ်ာက္
အေလ်ာက္မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ

ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(ဥပမာ အပင္ကိုျဖတ္ရာမွ လိင္မႈကင္းလ်က္မ်ိဳးပြားႏိုင္သည္)။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ အပင္မ်ိဳးတိုးပြား ျခင္းနည္းလမ္း အမ်ိဳး
မ်ိဳးကိုအသုံးျပဳေသာနည္းမ်ားကို ကၽြန္ပ္တို႔၏ေဒသ၀န္
ေဒသ းက်င္တင
ြ ္ရွိေသာ ကိုေအာ္ပိ
ပုေ
ိ ရးတစ္ သုံးခုကိုသင္ တန္းေပး
လ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ႏို႔စားကၽြဲစီမံကိန္းအတြက္ထိေရာက္မႈအရွိဆုံးျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ေစာင့္ေမွ်ာ္
လ်က္နားေထာင္ေနပါ။ သင္သည္ တိုက္ရိုက-္ နာပီယာအပင္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျခာက္ေသြ႔ေသာ
ရာသီျဖစ္ပါက ပ်ိဳးခင္း/ခြက္ႏင္
င
ွ ့စ
္ တင္စိုက္ျခင္းျပဳလုပ္၍ မိုးရာသီေရာက္ေသာအခါတြင္ေျမႀကီးအ ေပၚသို႔ ခ်စိုက္ပါ။
ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ျဖတ္ထားသည့္ အဖုငယ္/ရြက္ဆစ္ ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ သုံးခုကို ထိေရာက္သည္မ
့ ိုက္ ခရိုေအာ္ဂန
ဲ စ္စင္
(အီးအမ္၁)(Effective
(Effective Microorganisms (EM1) ျဖင့္ကုသသည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔ကိုအမ်ိဳးမ်ိ
း ဳး ေရာစပ္ထားသည့္
ဗာစီကူလာ-အာဘူစ္ကူလာ မိုင္ခိုဟိဗာ(ဗီ
ာ ေအ အမ္) ( Vesicular-Arbuscular
Arbuscular Mycorrhiza (VAM) ကာကြယ္ေဆး
တြင္ေခတၱစိမ္ပါသည္။ ၎ကို ေလာ့စ္ ဘန္ယို တြင္ရွိေသာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတကၠ သိုလ္တင
ြ ္ရ ရွိႏိုင္ပါသည္။
အာလိုဟာ ေဟာက္စ္သည္ ေတာင္ေစာင္း/ဆင္ေျခေလွ်ာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ေျမေနရာနည္းပညာ (Sloping
Agricultural Land Technology (SALT)) စနစ္ကို ၂၀၀၁ခု
ခုႏွစ္ကတည္းကက်င္းသုံးခဲ့သည္။ ဤစနစ္သည္
ကြန္တ႔ေ
ို ျမဆီတည္ၿငိမ္မႈကို

ပဲေတာင့္ရွည္ပင္ႏွင့္အျမဲေပါက္ေနသည့္ပင္ပုမ်ား၊

ႏွစ္စဥ္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေကာက္ပဲ

သီးႏွံပင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းထားသည္။ ပဲပင္မ်ားႏွင့္ပင္ပုမ်ားသည္ စားျမဳံ ႔ျပန္ တိရစၦာန္မ်ားအတြ
မ်ားအတြက္အစာျဖစ္ေစႏိုင္
သည္။ ပဲပင္မ်ားသည္ အခ်ဥ္ေဖါက္သည့္အစာမ်ားကို ပရုိတင္းဓါတ္ေပး၍ အစာေျခ ဖ်က္မႈပိုေကာင္းလာေစသည့္
ဗီတာမင္ႏွင့္အင္ဇိုင္းမ်ားပါ၀င္သည္ (၀
၀ပ္စန္ ၁၉၈၅)။ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာလာသည့္အခါ လ်င္ျမန္စြာေပါက္ပာြ းသည့္ႏွစ္
ရွည္ခံပဲပင္မ်ားမွ မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုစုေဆာင္းႏိုင္ခ့သ
ဲ ည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ဒက္စ္မိုဒီယမ္ ရန္စိုနီး(ေဒသအမည္-တစ္ၾထီ
ဖ၀ိုင္းလ္)၊ ဖလဲမင္ဂီအာ ကြန္ဂ်က္စ္ထာ (မာလာဘာလာတြန)္ ၊ အင္းဒီဂိုဖီရာ၊ ဂီရီစီဒီယာ စီပီယမ္(ကာကာ၀ါတဲ

သို႔မဟုတ္ မာဒရီ ဒီကာကာအိ)ု ၊ လီယူကာအီနာ လီယူကိုစီဖာလာ (အယ္လ္ပီလ-္ အယ္လ္ပီလ)္ ၊ ႏွင့္ မန္ဂီယန
ြ ္

အာကာစီယာ တို႔ေထာင္ရန္ တိုင္မ်ားႏွင့္ ကြန္တိုမ်ားကိုတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ဤမ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ အက္(ဖ)ေအ
အယ္တီ ခ်ဥ္းကပ္နည္း အတြက္ အလြန္သင့္ေလ်ာ္၍ ဆိတ္စာမ်ားအတြက္အလြန္တန္ဖိုးရွိေသာပဲပင္မ်ားျဖစ္သည္
(အဲလ္ဗစ္ခ်္ ႏွင့္ ၀ိလ္ခင္စန္ ၂၀၀၈)။

ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္သာြ းျခင္းျဖင့္ ကပ္ပါးမ်ားမွကာကြယ္ျခင္း
စားက်က္ေဒသအမ်ားစုတင
ြ ္ ကၽြႏ
ဲ ာြ းမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ကပ္ပါးပိုးမ်ားမွတဆင့္ေရာဂါပိုး၀င္သည့္ ေျခာက္လွန္႔
မႈႏွင့္ရင္ဆိုင္ရျခင္းမရွိပါ၊ အေၾကာင္းမွာ ဆိတ္မ်ားသည္အပူပိုင္းေဒသဖ်က္ပိုးမ်ား၏ဖိစီးမႈဒါဏ္ မွယဥ္ပါးေနၿပီးျဖစ္
ေသာေၾကာင့္္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆိတ္မ်ားသည္ သီးျခားကပ္ပါး တစ္မိ်ဳး၏ဖ်က္စီမႈဒဏ္ကိုခံရ၍ ႏွင္းစက္မ်ားအေငြ႔
ပ်ံၿပီးေနာက္ သို႔မဟုတ္ မိုးေျခာက္သာြ းသည့္စားက်က္မ်ားတြင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ထြန္းသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို
ေသာ္ ဘာဘာ္ ဖူးလ္ တီေကာင္ဖ်က္ဆီးမႈသည္ စို႔ေနေသာျမက္တင
ြ ္ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ (ပုံ ၄)။ျဖတ္၍သယ္
ေဆာင္သြားေသာပဲပင္မ်ားသည္ ကၽြန္ပ္တို႔၏ဆိတ္မ်ားအတြက္အျမဲရႏိုင္၍ ကပ္ပါးပိုးမ်ားျပန္ လည္တိုက္ဖ်က္ျခင္း
မျဖစ္ေစပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အူႏွင့္ဆိုင္ေသာတီေကာင္မ်ားသည္ စိုေသာျမက္မ်ားတြင္ေနထိုင္ေသာ ေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ အပူပိုင္းေဒသအမ်ားအျပားတြင္ ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္ျခင္းကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ ကပ္ပါးပိုးမ်ား၏ ရန္မွ
ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ႏိုင္သျဖင့္ အပင္ပန္းခံ၍လုပသ
္ င့္သည္။
စတုတၳေျမာက္အစာအိမ္တင
ြ ္ အရြယ္
ေရာက္သံ ေကာင္မ်ားကပ္ေနသည္
စားက်က္မွဆိတ္ အယ္လ္ ၃
ကိုမ်ိဳေနသည္
ဥမ်ား မစင္ႏွင့္အတူပါသြားျခင္း

ပိုး၀င္ႏိုင္သည့္ အယ္လ္ ၃လာဗာ မစင္မွထြက္ခြာ၍
ေရ သို႔မဟုတ္ ႏွင္းစက္မ်ားတြင္ ျမက္မ်ားတြင္ ၂-၃

မစင္မ်ားတြင္ဥမ်ား ၆ရက္အတြင္ အယ္လ္ ၃

လကၼအထိေရြ ႔လ်ားသည္

လာဗာအျဖစ္သို႔ႀကီး ထြားလာသည္

ပုံ ၄။ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ ဟယ္မန
ြ ္ခ်ပ္စ္၊ ဘာဘာဖူးသံေကာင္မ်ား၏ဘ၀သံသယာ

စားက်က္ေျမစီစဥ္မႈ၊ ဥႆုံလယ္ယာစီမံေဆာင္ရြက္မႈ၊ အဓိကက်သည့္ ေျမဆီလႊာထပ္ခြဲလမ္းေၾကာင္
ေၾကာင္းမ်ား ႏွင့္
ေရြ႔လ်ားႏိုင္သည့္ လ်ွ
ပစ
္ စ္ ျခံစည္းရိုးမ်ား
လ်ွပ္
ပီ၊ ေအ၊ ယီအိုမင္ မွ ခီးလိုင္း စီမံျခင္းဟုေခၚသည့္ ေျမယာတို႔၏သဘာ၀ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္၏ သေဘာတရားကို
တီထင
ြ ္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ဆည္မ်ား၊ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ေနရာမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ ျခံစည္းရိုးမ်ား၊ အ ေဆာက္

အဦးမ်ားႏွင့္အပင္တန္းမ်ား အဆင္
ဆင္အျပင္ႏွင့္ အေနအထားမ်ားကိုဆုံးျဖတ္ရန္ ေျမယာမ်ား၏ပုံစံ ႏွင့္ပုံသ႑ာန္ကို
အသုံးျပဳသည္ (အီဂိုလိုဂ်ီယာ ၂၀၁၂))။ သူ၏ ဆန္းသစ္ေသာ ခီးလိုင္း ထယ္မ်ား သည္ ေျမျပင္လႊာေအာက္တင
ြ ္
ကပ္လ်က္ရွိသည့္ ေျမသားမ်ား၏ပုံပန္းသ႑ာန္ကိုထိခိုက္မႈမရွိ ေစဘဲ လုပ္ငန္းကိုေဆာင္
ဆာ ရြက္ႏိုင္သည္ (ပုံ ၅)။

ပုံ ၅။ ေျမၾကီးကိုထိခိုက္မွုမရွိေစသော
သော ေျမလြွာေအာက္ပိုင္းကို ထြန္သည့္ခီးလိုင္းထြန္

နွစ္တစ္္ႏွစ္အတြင္းရွိလေပါင္းမ်ားစြာေသာကာလတစ္ခုေက်ာ္လြန္ပါက ၁၀စမ မွ ၂၀စမ၊
စမ၊ ၃၀ စမအထိပို၍နက္
စြာဆက္
ဆက္

တိုက္ထန
ြ ္ယက္ဆေ
ြ ပးျခင္းျဖင္ျမက္ခင္းျပင္မ်ားကိုပို၍ေကာင္းမြန္

လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္

ေလႏွင့္အျမစ္
ျ မ်ားဆိုင္ရာ

ေစႏိုင္သည္။ပိ၍
ု နက္နဲစြာတူးဆြျခင္း

ပစၥည္းမ်ားေပါင္းစည္းသြားျခင္း၊

စားက်က္မ်ားတြင္

မိုက္ခရို ဘိုင္ရယ္လုပ္ငန္းးပိ
ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို စားက်က္ေျမစီမံျခင္းမွတဆင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

အာေဘ

ေကာလင္းစ္ သည္ သူ၏ခရီးစဥ္ကိုမွတ္တမ္းတင္ထား၍ လမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွတဆင့္ သူ၏ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို
ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ သည္။ ဒါရမ္ ဒိုစာတီ (၂၀၀၉)
(
တြင္ ေရးသားထားသည့္ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ သူ၏ ခီးလိုင္း တိုးတက္
မႈမ်ားကို ရွင္း လင္းစြာေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။
ေကာလင္းစ္ သည္ လယ္သမာမ်ားမွ ေအာ္ဂဲနစ္မ်ားပစၥည္းမ်ားကို စားက်က္ေျမမ်ားထဲသို႔ေပါင္းထည့္သည္ကိုႏွစ္
ေပါင္းမ်ားစြာဆက္တိုက္ေတြ႔ခ့သ
ဲ ည္၊ ေအာ္ဂန
ဲ စ္ပစၥည္းမ်ား ကို ၇.၃%အထိ
အထိတိုး၍သုံးၾကသည္။ သူသည္ ေျမဆီ
ကိုတိုးတက္ေစ၍ကာကြယ္ေပးရန္စိုက္ထားသည့္ အပင္အေစ့မ်ားကို အေရာအေႏွာမ်ားျပဳလုပ္၍ အသုံးျပဳသည္။
အေရာအေႏွာတစ္ခုတင
ြ ္ သာမန္အားျဖင့္ အေစ့အမ်ိဳးေပါင္း ၇ မွ ၂၀အထိ
အထိအသုံးျပဳသည္။ေျမဆီဘက္စုံက်န္းမာ
ေရး၊

ထုတ္လုပ္မႈ

ႏွင့္

အက်ိဳးအျမတ္

ပန္းတိုင္ကိုရႏိုင္ရန္အတြက္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ားအားျဖင့္

ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံစိုက္ပ်ိဳး ရန္ျပင္ဆင္မႈမလုပ္သည့္စနစ္မ်ိဳးမ်ားတြင္သုံးသည္ (ေကာလင္းစ္ ၂၀၁၃)။
၂၀၁၃
ထြန္စက္မ်ားႏွင့္

ခီးလိုင္း

ေျမျပင္ေအာက္ထြန္မ်ားကို

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏင္
င
ို င
္ ံမ်ားတြင္သုံးေသာ္လည္း

ကၽြန္ပ္တို႔သည္

ထူးျခားသည့္စက္ပစၥည္းမ်ားမလိုအပ္သည့္ အေသးစားလယ္သမားမ်ားအတြက္ ခီးလိုင္း နည္းလမ္းမ်ားကို အသစ္
တီထင
ြ ္ျပဳျပင္ခဲ့သည္။“ေအ-ေဘာင္” ကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ေတာင္ေစာင္းမ်ားရွိ လွ်ိဳေျမာင္(ဂါလီ) မ်ားမွ
တဆင့္ ေဘာင္မ်ားအထိ
မ်ားအထိစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ လွ်ိဳေျမာင္းမ်ားသို႔အစိုဓါတ္မ်ားကိုထုတ္ေစႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါ က
လွ်ိဳေျမာင္မ်ားသည္ ေရဓါတ္လန
ြ ္ကႏ
ဲ ိုင္သည္။ ထိုအခါ တႏွစ္ပတ္လုံးေရရရွိႏိုင္သည္ (ပုံ ၆)။ ေအေဘာင္မွ အမွတ္

အသားျပဳ လုပ္ထားသည့္မ်ဥ္းမွတဆင့္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ အစိုဓါတ္မ်ားကိုအျမစ္စနစ္မွဆြဲထုတ္ ႏိုင္၍
ေျခာက္ေသြ႔ေသာရာသီတင
ြ ္ တိရစၦာန္အစာမ်ားကို ေကာင္းစြာထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။
ညွိယူမႈ - ၁/၂/ကိုဒ္ (၁မွ ၂စမ/မီတာ

“ေအ
ေအ-ေဘာင္”
ကုန္းခင္းရိုး မွ လွ်ိဳေျမာင္မ်ားအထိ!ိ

ပုံ ၆။“ေအ-ေဘာင္” ႀတိဂကြ
က
ံ န
ြ ္တိုျပင္ပ။

ႀတိဂံကြန္တိုျပင္ပ

ကရိယာမ်ားကိုမလည့္ ပါ သို႔ေသာ္
ဆီေလ်ာ္မႈရွိသည့္ေျခေထာက္ျဖင့္ ဦးေဆာင္ သည္။

လွ်ပ္စစ္ၿခံစည္းရိုး ဆန္႔က်င္ဘက္/အၿပိဳင္ လံထားျခင္း
ၾကမ္းတမ္းေသာစားက်က္ႏွင့္ ျပင္းထန္သည့္စားက်က္ေျမတြင္လႊတ္ထားျခင္းကိုေပါင္းစည္း၍ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ သို
ေလွာင္ျခင္းသိပ္သည္းမႈကိုမ်ားျပားလာေစၿပီးကၽြန္ပ္တို႔၏ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္မ်ားကိုမၾကာခဏေရႊ႔ႏိုင္သည္၊အမ်ား
အားျဖင့္တရက္လွ်င္ ၂ မွ ၃ႀကိ
ႀကိမ္ျပဳလုပ္သည္။ ေရႊ႔လ်ားႏိုင္သည့္ လွ်ပ္စစ္ၿခံ၏အကူအညီျဖင့္ ကၽြန္ပ္တို႔ႏာြ းမ်ားသည္
ကၽြဲႏြားတိရစၦာန္အရိုင္းမ်ား၏လႈပ္ရွားသြ
သြားလာမႈအသြင္ကိုခံစားႏိုင္ၾကသည္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရေတာရိုင္း တိရစၦာန္
မ်ား သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းအုပ္မ်ားသည္ ေတာင့္တင္းသည္
သ ့အဖြဲ႔အေနျဖင့္ (သားရဲ
သားရဲတိရစၦာန္မ်ား၏ရန္မွကာကြယ္ ရန္)စား
က်က္တင
ြ ္စားျခင္း၊ ေျမႀကီးေပၚတြင္ျပင္းထန္စြာနင္းျခင္းႏွင့္ေျမၾသဇာမ်ားကိုပို၍ေကာင္းေစသည္။ လိုအပ္ေသာအခါ
တြင္ေနရာသစ္သို႔အတူတကြေျပာင္းၾကသည္။ ဤစာေစာင္ ႏွင့္ တီအီးဒီေဟာေျပာပြဲ တြင္ေဖၚျပထားသည့္အတိုင္း
အယ္လန္ စာဗြိဳင္း သည္သူ၏ တိရစၦာန္အုပ္ စီမံမႈကိုဤသေဘာတရားအတိုင္းပုံစံခ်သည္။
မွန္ကန္စြာအသုံးျပဳပါက ေရြ႔လ်ားႏိုင္သည့္လွ်ပ္စစ္ၿခံသည္ လယ္သမားမ်ားကိုသူတို႔၏တိရစၦာန္အုပ္မ်ားကိုသိပ္သည္း
စြာေရႊ႔ႏိုင္၍ အလြန္အကၽြံစားျခင္းမွကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။ သို႔မွသာ ေဆးဘက္၀င္အပင္မ်ားကို စား၍ေနာက္က္
ေခ်းမ်ားသည္ ညီမွ်စြာျပန္႔ေနမည္။ သူတို႔ကို သူတို႔၏တန္ဆာပလာမ်ားႏွင့္ ခ်န္ထား ၍ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါ
က စားၿမံဳ ႔ျပန္သတၱ၀ါမ်ားသည္ ႏွစ္
စလ
္ ိုဘယ
ြ ္အေကာင္းဆုံးေသာ အစိမ္းေရာင္အစာမ်ားကိုေရြးခ်ယ္စားေသာက္လိမ့္
မည္။ ေနရာအခ်ိဳ႔တို႔တင
ြ ္ေျမၾသဇာျဖစ္ရန္အားစိုက္မည္။ မ်ားစြာပြားမ်ားေသာ္လည္း ႏွစ္သက္ဘြယ္အနည္းဆုံးမ်ိဳး
စိတ(္ ေပါင္းပင္မ်ား) တြင္ စားက်က္အထားအသို မ်ားကိုအခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာလွည့္ေပးပါ။ စားက်က္ေျမစီမံမႈျဖင့္ေကၽြး
ျခင္းျဖင့္ အာေဘ ေကာလင္းစ္ သည္ ပထမႏွစ္စတင္သည့္တိရစၦာန္မ်ားတြင္ ေျမျပင္အထက္ စားက်က္ ဘိုင္အို

မတ္စ္

စီမံခန္႔ခမ
ဲြ ႈတင
ြ ္

အလြန္ထိေရာက္မႈရွိသည္ကိုေတြ႔ရ၍

ေျမေအာက္တင
ြ ္

အျမစ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာမ်ားႏွင့္

ဇီ၀ေဗဒႏွင့္ဆိုင္သည့္အရာမ်ားတိုးပြားလာသည္ကိုေတြ႔ရသည္(၂၀၀၆)။
ဂ်ိဳး၀ဲလ္ ဆာလာတင္ သည္ စားက်က္မ်ားကိုက်စ္လစ္စြာစီမံမႈအတြက္ ေအာင္ျမင္ေသာေထာက္ခံသူ ျဖစ္သည္။
သူသည္ သူ၏နည္းကို “ဆာလတ္ ဘား ဘိဖ္“Salad Bar Beef.”” ဟုေခၚသည္။ သူ၏ႏြားမ်ားကိုတၿပိဳင္နက္အျမဲ
ျ
ရွင္သန္သည့္အပင္မ်ားအေပၚမူတည္၍ေမြးျမဴသည္၊ ထိုသို႔ျပဳလုပ္သည့္အခါ အပင္ပ်ိဳမ်ား ကိုအလြန္အကၽြံမစားမိရန္
သတိျပဳသည္။စားက်က္ရွိ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုစီတင
ြ “္ အက္စ”္ စာလုံးပုံစံအေကြးအသြင္ျဖင့္ႀကီးထြားသည္။ တိရစၦာန္ မ်ားကို
စာက်က္တင
ြ ္ ေစာလ်င္စာြ စားခိုင္းပါက ျမက္မ်ားသည္ “အိုမင္းေဟာင္းႏြမ္း” သည့္အဆင့္သို႔ေရာက္၍ အသက္ရွင္
ေသာ္ လည္းႀကီးထြားျခင္းမရွ၊ိ မာ၍က်စ္ေန၍ အဟာရပါ၀င္မႈနည္းမည္ (ပုံ ၇)။ စားက်က္တင
ြ ္ေကၽြးသည့္အခ်ိန္မွာ
ျမက္မ်ားႀကီးစအရြယ္ျဖစ္၍ ထိုအခ်ိန္တင
ြ ္ ျမက္မ်ား၌တိရစၦာန္မ်ားအတြက္အဟာရအျမင့္ဆုံးရွိသည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္
သည္။ ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဂ်ိဳး၀ဲလ္ ဆာလာတင္ ၏ဗီဒီယိုကိုၾကည့္ပါ။
ေရြ႔လ်ားႏိင
ု ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ၿခံမ်ားသည္ လယ္သမားမ်ားစြာတို႔အတြက္ေစ်းႀကီးေကာင္းႀကီးမည္။ ၎အစား အေသး
စားလယ္သမားမ်ားတို႔သည္ ေရြ႔လ်ားႏိုင္သည့္ ေျမတြင္ထိုးစိုက္ႏိုင္ရန္အဖ်ားတဘက္ခၽြန္ေသာ တိုင္တင
ြ ္လွံထား
သည့္စနစ္ကိုလည္းအသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ သာမန္အားျဖင့္ ကြန္ဂိုျမက္၊ ကူႏိုင္းျမက္သို႔မဟုတ္ လူသိမ်ား
သည့္ အင္ပီရာတာ စလင္ၿဒီကာတို္င္အေဟာင္းမ်ားကိုျပဳျပင္ႏိုင္၍ တင္းက်ပ္သိပ္သည့္စြာသိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ တိရစၦာန္
အုပ္ကို စားက်က္ႏွင့္ ႏြားမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္အရ ေရႊ႔ႏိုင္သည္။

စားက်က္အရည္အေသြး၏ “အက္စ”္ အေကြး

ဘိ္ုင္အိုမတ္စ္
အရည္အေသြး

ျမက္စားၿပီးေနာက္

အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ

ႀကီးခါစအရြယ္

(ျပန္
ျပန္၍ေကာင္းလာသည္)

(အေကာင္းဆုံး)

ပုံ ၈၊ စားက်က္ေဆြးနွင့္ အရည္အခ်င္းအေပၚအခ်ိန္သက္ေရာက္မွု

အရြယ္လြန္ (တန္ဖိုးနိမ)့္

ကၽြန္ပ္တို႔သည္ သဘာ၀မီးရႈိ ႔ေသာရာသီေနာက္ပိုင္း ထြက္လာသည့္ျမက္အစို႔မ်ားကိုစားေစျခင္း ျဖင့္အစျပဳၾကသည္။
၎မွာ ကြန္ဂိုျမက္ေပါက္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ (သင္၏တိရစၦာန္မ်ား ကို ကြန္ဂိုျမက္ရိုးအ ေဟာင္း
မ်ားမေကၽြးပါႏွင။့္ အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔သည္ ေ၀ဆာမႈမရွိေသာ က်စ္လစ္ေနသည့္ ညံ့ေသာတိရစၦာန္အစာ မ်ိဳးျဖစ္
သည္ (ပုံ ၇ကိုၾကည့္ပါ။ကၽြႏ
ဲ ာြ းမ်ားအတြက္ အဆင့္အနည္းငယ္နိမ့္သည့္ ကြန္ဂိုျမက္ႏွင့္ သယ္ေဆာင္လာသည့္

ပင္နီစီတမ္ ပါပါရီယမ္ (နာပီအာ)ျဖင့္အစားထိုး၍ေကၽြးသည္။ ႏြားမ်ားသည္ နာပီအားျမက္မ်ားကို မိမိတို႔အတြက္
အာဟာ

ရအားျဖစ္စာအျဖစ္အစားထိုး၍ေကၽြးပါက စားၾကမည္။

မစားသည့္မည္သည့္

နာပီအာမဆို

ေၾကမြ၍

သစ္ရြက္ ေဆြးအျဖစ္က်န္ရွိေနမည္။အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ၂ရာသီလြန္သည့္အခါ ေဒသခံျမက္လႊာႏွင့္ ဘရာခ်ီအာရီ

အာ ဟူမီဒီကိုလာ တို႔သည္ ကုန္ခန္းေနသည့္စားက်က္မ်ား၏ေနရာကိုယူ၍ ကြန္ဂိုမ်ားကိုေက်ာ္လြန္ လာသည္။

ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴေရး
အာလိုဟာ ေဟာက္စ္တင
ြ ္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ “မူရင္းေဒသခံ” ႏြားမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ာေစမ်ိဳးႏြယ္ ႏွင့္ ေဟာလ္စတိန္း ႏွင့္
ဘရာမန္(သို႔မဟုတ္ ဘရာမာ)ကိုႏို႔ရည္ညွစ္ပါသည္၊ ၎တို႔သည္ ဇီဘ(ူ ဘိုစ္ အင္ဒီကပ္စ)္ ႏြားေမြးျမဴေရးမ်ိဳးျဖစ
သည္။

တိုင္းတပါးမွလာသည့္ေငြကုန္ေက်းက်မ်ားသည့္မ်ိဳးမ်ား ျဖင့္စတင္၍ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမျပဳမီ ေဒသတြင္ရရွိႏိုင္

သည့္မ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ အနည္းငယ္စတင္ရင္းႏွီးရနန္ ကၽြန္ပ္တို႔အႀကံျပဳလိုပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ စာရာဘူရီတင
ြ ္ ဒတ္ခ်္

အစိုးရႏွင့္ဘက္စပ္ ျပဳလုပ္သည့္ အလြန္က်ယ္ျပန္သ
႔ ည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴေရးစင္တာရွိပါသည္။ ၎သည္
လယ္သမားႀကီးငယ္ မေရြးတို႔အတြက္ ႀကီးမားသည့္ရင္းျမစ္ျဖစ္သည္။ လယ္သမားမ်ားတို႔သည္ႏို႔စား ႏြားေမြးျမဴစီမံမႈ
တြင္အေတြ႔အႀကံဳရလာသည္ႏွင့္အမွ် ေမြးျမဴေရးစီမံကိန္းသည္ ၇၅% ေဟာလ္စတိန္း - ဖီစီယမ္ မွ ၈၇.၅%
ေဟာလ္စတိန္း - ဖီစီယမ္အထိတိုးတက္လာသည္။ ယခုအခါတြင္ ေဒသေပါက္မဟုတ္သည့္ႏိုင္ငံျခား မ်ိဳးအပင္ေပါက္
မ်ားသည္ လယ္သမားမ်ားအတြက္အဆင္သင့္ ရႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔ သည္ “သာမန္”
ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထိုင္းလယ္သ

မား

မ်ားသည္

ဇီဘူႏြားမ်ားအားလည္းႏိရ
ု႔ ည္ညစ္ယူ၍

ထိုင္း-

ဖီစီယမ္မ်ိဳးကိုလည္းပြားမ်ားေစကာ စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္သည္ (ခၽြန္စီရီစပ္ ႏွင့္ ပါနာပို ၂၀၀၉) (ပုံ ၈)။ ဘဂၤလား ေဒ့ခ်္
ႏိုင္ငံတင
ြ ္

စီးပြားျဖစ္ေမြးျမဴေရးမ်ားသည္

ဂ်ာစီ

မ်ိဳးစပ္မ်ားထက္

ေဟာလ္စတိန္းမ်ိဳးျဖင့္ပို၍ေအာင္ျမင္သည္။

ေအာင္ျမင္မႈကို ႏို႔ထက
ြ ္ႏွင့္ ႏြားအုပ္မ်ား၏က်န္းမာေရး/အလိုက္သင့္ရွင္သန္ႏိုင္မႈတို႔ကိုတိုင္းတာျခင္းမွတိုင္းတာသည္
(အာဇမ္ et al. ၂၀၁၂)။

ပုံ ၈။ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိႏို႔စားႏြားမ်ားအားနာပါေကာက္ရိုး ေကၽြးေနသည္ကို က

ၽြန္ပ္၏အမ်ိဳးသမီး စစ္ေဆးေနစဥ္

ပုံ ၉။ထုံးစံအရ စီမံခန္႔ခမ
ဲြ -ႈ နိမ့္ေသာ ႏြားစားက်က္-စိုေနေသာလယ္ႏွင့္

စပါးရိုးျပတ္

အစာအျဖစ္ ေကာက္ရိုး
ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ခ်င္းမိုင္တင
ြ ္ လယ္သမားမ်ားအား နာပီယာမ်က္ႏွင့္အျခားေသာထည္၀
့ င္ပစၥည္း မ်ား
ကိုျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းေပးသည့္ စုေပါင္းႏို႔စားႏြားေမြးျမဴသည့္ ေနရာ သို႔
ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတင
ြ ္ အစာေကၽြးသည့္အခါတြင္ လွန္ႀကိဳးျဖင့္လႊတ္၍ေကၽြးျခင္း ႏွင့္

တင္းကုပ္

တြင္ေက်ြးျခင္းကိုအဓိကရင္း ျမစ္အျဖစ္အသုံးျပဳသည့္အေသးစားလယ္သမားမ်ားသည္အသင့္အတင့္ ျပင္းထန္သည့္
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ကိအ
ု သုံးျပဳၾကသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ အလြန္ျပင္းထန္ သည့္စီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈစနစ္ကိုအသုံးျပဳ
သည့္လယ္သမားမ်ားသည္ အစာေကၽြးသည့္အခါ စားက်က္ႏွင့္ႀကိဳးျဖင္ွံလွန၍
္
ေကၽြးသည့္စနစ္ကိုအဓိကရင္းျမစ္
အျဖစ္အသုံးျပဳၾကသည္။ တိရစၦာန္မ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ စပါးစိုက္ေသာလယ္မ်ား(ဘြန္းမ်ားႏွင့္ စပါးရိုးျပတ္) (ပုံ ၉)၊
လူအမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ေနရာမ်ား၊ ႏွင့္ ျခံ၀င္းမ်ားရွိေရာ္ဘာႏွင့္ အုံးပင္မ်ားတြင္လွန္ထားၾကသည္။ အလြန္ျပင္းထန္
သည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကိုအသုံးျပဳသည့္ေအာက္တင
ြ ္ပ်မ္းမွ်ႏို႔ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၃.၉ အိုင/္ ေအယူ (တိရစၦာန္ယူနစ္)/တ
ေန႔ ျဖစ္၍ အသင့္အတင့္ျပင္းထန္သည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကိုအသုံးျပဳသည့္ ေအာက္တင
ြ ္ ၅.၄ အိုင/္ ေအယူ (တိရစၦာန္
ယူနစ္)/တေန႔ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အေသးစားလယ္သမားမ်ားအတြက္ ျပင္းထန္သည့္စီမံ ခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကိုအသုံးျပဳ
ပါကပို၍သင့္ေလ်ာ္မည္ဟုေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္ (ဆာရာအီဗာ et al. ၂၀၁၄)။
လကၤာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းစိုစတ
ြ ္ေသာဇုံမွ ဇမ္မီလင္ခ္ et al.

ထုိကဲ့သို႔ ေသာရလဒ္မ်ားကို သီရိ

(၁၉၉၉)ႏွင့္ ပရီမာရတ္နီ et al. ၂၀၁၃ တို႔မွေဖၚ

ျပထားသည္။ ျပင္းထန္သည့္စီမံခန္႔ခမ
ဲြ ႈစနစ္တင
ြ ္ ႏို႔ထြက္ပို၍နိမ့္ျခင္းသည္အစာႏွင့္ကၽြဲႏြားစီမံခန္႔ခြဲ ပို၍ညံ့မႈေၾကာင့္
ျဖစ္ႏိုင္ သည္။
အေစ့အဆံႏွ
ႏင
ွ ့္ပတ္သက္သည့္ ႀကီးမားေသာအေခ်အတင္ေျပာဆိုျခင္း

ႏို႔အစိမ္းထုတ္လုပ္မႈလက္စစ
ဲြ ာအုပ္ (၂၀၀၅) ကိုေရးသားခဲ့ေသာ တင္း(မ) ၀စ္မန္မွ “ စားက်က္မ်ားတြင္ေကၽြး သည့္
ႏို႔စားႏြားမ်ားသည္ အေစ့အဆံမ်ားကုိရသင့္ပါသလား” ဟူေသာေမးခြန္းကို ဦးတည္ေဖၚျပခဲ့သည္။ အမွန္မွာ “အေစ့

အဆံ-ေကၽြး” ႏို႔စားႏြားမ်ားသည္ မိမိတို႔ေန႔စဥ္စားသုံးသည့္အစာမ်ားကို အေစ့အဆံမ်ားမွ အမ်ားဆုံးရရွိ၍ႏို႔ထက
ြ ္ျမင့္
မားစြာထြက္ေစသည္။

သို႔ေသာ္ႏာြ းမ်ား၏ႏို႔အရည္အေသြးနိမ္႔ေစ၍

ႏြားမ်ားသည္အရည္အေသြးျမင့္သည့္စားက်က္မ်ားကိုရရွိ၍

အသက္ရွင္မႈကိုတိုေစသည္။စားက်က္ႏို႔စား

အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္

ျမက္မ်ားကိုရရွိျခင္းျဖင့္

ႏို႔မ်ားစြာထုတ္ႏိုင္ရမည္။ သို႔ေသာ္ အေစ့ဆံမ်ားအနည္းငယ္ကိုေကၽြးျခင္းျဖင့္စားၿမဳံ ႔ျပန္ႏြားမ်ား၏ ပထမအစာအိမ္ရွိ
မိုက္ခရိုေအာ္ဂဲနစ္စင္မ်ားကိုေကၽြးရန္ေပးႏိုင္သည္၊ ၎သည္ ႏြားမ်ားအားအစာမွခႏၶာကိုယ္အစိုင္အခဲ၊ ႏို႔ႏွင့္အင္အား
အျဖစ္ေျပာင္းရန္အကူအညီေပးသည္။ ၀ိုက္မင္ မွ“ေအာင္ျမင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမွာ ႏြားမ်ားတြင္ ပထမအစာအိမ္၌ စီမံ
မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ တေန႔လွ်င္ ကိုယ္ခႏၶာ အေလးခ်ိန္၏ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ပို၍ အေစ့ဆံမ်ားကိုမေကၽြးသင့္ပါ” ဟုဆိုပါ
သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ေန႔တစ္ေန႔၏ေနာက္ဆုံး စားခ်ိန္တင
ြ ္ စပါးဖြဲႏုႏွင့္အုန္းဆံေျခာက္ကို သကာရည္ ၁း၁ ျဖင့္ေရာ
ပါသည္။

စားျမဳံ ႔ျပန္တိရစၦာန္အစာအျဖစ္ အာဇိုလာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား
အာဇိုလာ (အာဇိုလာ ကာရိုလီနီယာနာ) သည္ ႀကီးျမန္သည့္ေရေပၚတြင္ေပၚေသာ ဒရင္ေကာက္ညြန္႔ကဲ့သို႔ ေသာအ
ပင္ (ဖန္းပင္ - fern)ျဖစ္၍ ပရိုတင္းဓါတ္ ၁၉ - ၃-%ပါ၀င္သည္ဟု အစီရင္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔ သည္ ၎ကို
ျပင္းထန္စြာစိုက္ပ်ိဳး၍ ၾကက္၊ ဘဲႏွင့္ငါးမ်ားကိုေကၽြးပါသည္ (အအဲန#
္ ၂၀-ငါးစာမ်ား၊ ေအအဲန္ #၂၅- ၀က္စာမ်ားႏွင့္
ေအအဲန#
္ ၂၈- ၾကက္စာမ်ား ကိုၾကည့္ပါ) (ပုံ ၁၀)။ အလွ်ံပယ္ရွိေနသည့္ နာပီယာႏွင့္ စားက်က္မ်ားေၾကာင့္ ယခုအ
ခါတြင္ ၎တို႔ကို စားျမဳံ ႔ျပန္တိရစၦာန္အစာအျဖစ္အသုံးမျပဳပါ။ ထို႔ျပင္ ကၽြန္ပ္တို႔တင
ြ ္ ကန္႔သန္႔ထားသည့္ အာဇိုလာရွိ
ေန၍၎တို႔အား ၀က္ထီးမ်ားႏွင့္ေမြးျမဴေရးၾကက္၊ ဘဲမ်ားကိုေကၽြးသည္။ သို႔ေသာ္ ကန္ယာကူမာရီ တုိင္း၊ တာေမလ္
နာဒူ ေဒသမွ ဗီဘီခါနန္ဒါ ကင္ဒရာ - သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားဖြံ႔ ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္း (ဗီေက- အန္ေအအာရ္ဒီအီးပီ) ၏စမ္း
သပ္မႈအရ အသင့္အတင့္အဆင့္ရွိစားက်က္မ်ားအစား အာဇိုလာကိုေကၽြးပါကႏြားမ်ား၏ ႏို႔ထြက္ႏွင့္အရည္အ ေသြး
မ်ားထိုးတက္သြားသည္ (ပရာဘူ ၂၀၀၇)။

ပုံ ၁၀။
ြ ္ ၁၅ ဒီဂရီတင
ြ ္ အာဇိုလာ မ်ားသည္
၁၀။ကၽြန္ပ္တို႔၏လတၱီတဒ

ေနေအာက္လုံးလုံးေရာက္ေနေသာေနရာ တြင္ထက္အရိပ္ ၄၀၈၀%ရွိေသာေနရာတြင္ ၍ေကာင္းသည္။

အာဇိုလာကို ႏို႔စားႏြားမ်ားေရြးခ်ယ္စရာ အစာအျဖစ္ေကၽြးရန္အတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ အဲန္ဂ်ီအိုတစ္ခုမွစတင္မိတ္
ဆက္ေပးခဲ့သည္။ အထက္ဗီေက- အန္ေအအာရ္ဒီအီးပီ ေလ့လာမႈ ႏွင့္ဆန္႔က်င္ကာ စတင္စမ္းသပ္သည့္ စီမံခ်က္
မ်ားတြင္ ရလဒ္အလြန္ညံ့သည္ကိုေတြ႔ရသည္ (တာမိကူ မာရန္ ႏွင့္ ရာအို ၂၀၁၂)။ ၎သည္ေဒသခံလူထုမ်ားအား
“အေျဖရွာျခင္း” ကိို အသိမေပးမီ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္ကို မီးေမာင္းထိုးျပျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရ
ျခင္းမွာ နည္းပညာအသစ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အယူအဆတစ္ခုသည္ သင္၏သီးျခားပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဓေလ့ထုးံစံမ်ား
ႏွင့္အဆင္ေျပျခင္းရွိေစရန္ေသခ်ာ စမ္းသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
အိႏၵိယႏိုင္ငံတင
ြ ္ လမ္နာ မိုင္နာ (သာမန္ဘစ
ဲ ားေရေမွာ္ပင္)၊ အီပိုမီအီယာ ရက္တန္မ်ား(ကန္ကုန္း သို႔မဟုတ္ ကန္
ဇြန္းပင္၊ ထရာပါ နာတန္ ( ေရ ကားထရက္) ႏွင့္ ဆာဗီနီယာ ကူကူလာတာ(အာဇိုလာႏွင့္မၾကာခဏမွား တတ္သည္)
တို႔ကိုႏႈိင္းယွဥ္သည့္ စမ္းသပ္မႈမ်ားတြင္ သာမန္ဘဲစားေရေမွာ္ပင္ႏွင့္ ကန္ဇြန္းပင္ မ်ားတြင္ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ အစာ
ေျပာင္းလဲျခင္းအခ်ိဳးႏွင့္ပရိုတင္းျမင့္မားသည္ - ၂၈% ႏွင့္ ၃၂% အသီးသီးရွိ ၾကသည္ (ကာလီတာ ၂၀၀၇၊ ဘစ္၀ါစ္
ႏွင့္ စာခါ ၂၀၁၃)။ အေကာင္းဆုံးေသာဤတိရစၦာန္အစာပင္မ်ား ကို ဖန္ေရေလွာင္အိမ္မ်ားျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။
သို႔ေသာ္ ပုံမွတ္ရိတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ငါးမ်ားႏွင့္ခြဲျခားထားရမည္။ (သို႔မဟုတ္ပါကငါးမ်ားသည္ထိုအပင္မ်ားကိုစား လိမ့္
မည္)။ အိႏၵိယေလ့လာမႈတင
ြ ္ အာဇိုလာလည္းပါ၀င္မည္ ဟုကၽြန္ပ္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ရႏိုင္ေသာ
အာဇိုလာ ကို (ငါး၊ ၾကက္ႏွင၀
့္ က္ထီး ထုတ္လုပ္မႈ တြင္ ၎တို႔အားေကၽြးၿပီးေနာက္) ႏြားမ်ားကို ညေနစာအျဖစ္
စပါးဖြဲႏု ႏွင့္သကာေရထည့္၍ ေကၽြးပါသည္။
အာဇိုလာႏွင့္ ဆာလ္ဗာနီယာကဲ့သို႔ေသာေရတြင္ေပၚ သည္အ
့ ပင္မ်ားကို လယ္သမားမ်ားသည္လိုသည္ ထက္ပို၍
ရိတ္ သိ္မ္းျခင္းမျပဳမိရန္သတိျပဳရပါမည္၊ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ရည္ရွည္တည္တံ့သည့္ထုတ္လုပ္မႈ ကိုျပဳလုပ္ႏိုင္
မည္ျဖစ္သည္။ သေဘာတူညီခ်က္ရထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုမွာ (အေကာင္းဆုံးအေျခအေန မ်ားေအာက္တင
ြ )္
တပတ္လွ်င္ေရေပၚတြင္ေပၚေနသည့္

ဘို္င္အိုမတ္စ္မ်ားကိုတ၀က္ထက္ပို၍မရိတ္ရန္ျဖစ္သည္(သို႔မဟုတ္

တရက္

လွ်င္ ဘိုင္အိုမတ္စ္စုစုေပါင္း၏ ၁/၇)။ လွည့္ကြက္မွာ ၎ဟင္းရြက္အဆင္/့ အရြယ္သို႔လွ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေစရန္အတြက္
လယ္သမားမ်ားသည္ သူတို႔၏စနစ္တင
ြ ္ မည္သည့္ရိတ္သိမ္းနည္း သည္ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိသည္ကို ၾကည့္ရႈေလ့လာ
ရ မည္။ အာဇိုလာည္ ဘဲစားေရေမွာ္ထက္ေရလႈပ္ရွားမႈကိုခံႏိုင္သည္။ ဆာဗီနီယာ သည္ႀကီးထြားမႈအျမန္ဆုံးျဖစ္
သည္။သို႔ေသာ္ က်ဴးေက်ာ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အာလိုဟာေဟာက္စ္တင
ြ ္ အာဇုိလာထုတ္လုပ္မႈအေကာင္းဆုံးသည္
ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၁၉၄ ဂရမ္/စတု မီတာ ျဖစ္သည္။ အေျခာက္လွမ္းေသာ ျခင္းသည္ အာဇိုလာမ်ားကိုေရစစ္သည့္
အခ်ိန္ တြင္ မတင္ရန္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္(ပုံ ၁၁)။ နံနက္ပိုင္းတြင္ရိတ္၍အပင္မ်ားမွေရမ်ားက်ရန္ ၂၄နာရီ
ေရစစ္ၿပီးမွအေလးခ်ိန္ပါသည္ (မိခါလ္စန္ ၂၀၁၇)။

ပုံ ၁၁။
၁၁။အာဇိုလာမ်ားကိုေရမွထုတ္စဥ္ ေရကိုစစ္ႏိုင္ရန္

ဆီမ်ားမ်ားတြင္အေၾကာ္မ်ားကိုဆယ္သည့္စကာ/ခ်င္း
သည္ ေကာင္းစြာအသုံး၀င္သည္။

မိုရင္ဂါ တိရစၦာန္အစာသည္ ႏြားႏို႔ထုတ္လုပ္ျခင္းကိုတိုးတက္ေစႏိုင္သည္။
အီးဒီအဲန္ ၆၈ “ နီကာရာဂါြတင
ြ ္ မိုရင္၈ါအသုံးျပဳမႈအသစ္ေလ့လာမႈ” တြင္လ၀
ို ဲလ္ ဖူလီ (၂၀၀၀) ၏အဆိုအရ မိုရင္ဂါ
မ်ားကို ႏို႔စားႏြားမ်ားစားသုံးမႈ ၄၀-၅၀% အထိရွိလာပါက ႏို႔ထြက္မွာ ၃၀%အထိတိုးလာသည္။ ယင္းေဆာင္းပါးမွ “မိုရင္ဂါရြက္မ်ားတြင ္ပါ၀င္သည့္ ပရိုတင္းဓါတ္သည္ အျခားေသာအားျဖစ္ေစသည့္ အစာႏွင့္ ညီမွ်ေနႏိုင္သည္။
မိုရင္ဂါရြက္ ၄၀-၅၀% ပါသည့္ ကၽြ၊ဲ ႏြားအစာကို သကာရည္၊ ႀကံ၊ ဆင္ငိုျဖက္အႏု၊ ခ်ိဳ(ႏု ေသာ) ေသာေျပာင္းမ်ိဳးႏွံ
စားပင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္ရႏိုင္ေသာမည္သည့္အရာမဆိုႏွင့္ ေရာေႏွာသင့္သည္”။

အျခားေသာ စားၿမဳံ ႔ျပန္တိရစၦာန္မ်ားကို အစာေကၽြးျခင္း
ေရကၽြဲ
တာမာေရာ သို႔မဟုတ္ မင္ဒိုရို ကၽြပ
ဲ ု သည္ ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံ မင္ဒိုရိုကၽြန္းတြင္ အစုလိုက္ေတြ႔ရသည့္ေရကၽြတ
ဲ မ်ိဳး ျဖစ္
သည္။၎သည္ ဖိလိပိုင္တင
ြ ္သာျဖစ္ပာြ းသည့္ကၽြဲမ်ိဳးျဖစ္၍ မ်ိဳးစိတ္မွာ အႏၱရာယ္ရွိလာသည္။ အေကာင္ ၅၀၀ သာ
က်န္၍ ခိင
ု ္းေစေသာတိရစၦာန္အျဖစ္အသုံးမျပဳေတာ့ပါ။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရွိကၽြမ
ဲ ်ားသည္ တာမာေရာ ထက္မ်ား စြာပိုႀကီး
သည္။ မူးရာသည္ ေဒသေပါက္ေရကၽြ(ဲ ဘူဘာလပ္စ္ ဘူဘာလစ္)ျဖစ္၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ပန္ဂ်ပ္ႏွင့္ ဟာယာနာျပည္နယ္
မွ မူရင္း မ်ားျဖစ္၍ ႏို႔ရည္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ထားရွိသည္။ အိႏၵိယရွိေဒသအခ်ိဳ ႔တို႔တင
ြ ္ အီတာလ်ံ မိုဇဲလား ဒိန္ခအ
ဲ
စစ္ကိုထုတ္လုပ္ရန္အတြက္အထူးျပဳေဆာင္ရက
ြ ္ ထုတ္လုပ္သည္။
ခိုင္းေသာတိရစၦာန္မ်ားကို ၎တို႔အားခိုင္ေစေသာအလုပ္အေပၚတြင္မူတည္၍ ပရီမီယာေလ်ာ့၍ေကၽြးႏိုင္သည္။ နာ
ပီယာျမက္မ်ားကိရ
ု ရွိႏိုင္၍လုပ္ငန္းရွိရာေနရာသို႔ ့ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ျပင္းထန္ ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္
သည့္တိရစၦာန္မ်ားသည္ လုံေလာက္ေသာေရႏွင့္ကယ္လိုရီမ်ားစြာလုိအပ္သည္။ သကာရည္မ်ားသည္ သူတို႔၏အင္
အားအတြက္လိုအပ္သည့္ ေန႔တစ္ေန႔၏အစာ ၁-၅%ထပ္ေဆာင္းေပး ႏိုင္သည္။ အီးဒီအဲန္ ၅၃ အရသင္သည္

တိရစၦာန္ဆအ
ြဲ ားႏွင့္အလုပ္လုပ္ပါက ေတလာ အင္တာနယ္ရင
ွ ္ နယ္ကိုသိရန္လည္းလိုအပ္သည္။ သူတို႔တင
ြ ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ
ႏိုင္ငံမ်ားရွိအလုပ္လုပ္သည့္ တိရစၦာန္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အထူးျပဳထားသည့္က်ယ္ျပန္႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
ႏွင့္သင္တန္းမ်ားရွိသည္။ သူတို႔တင
ြ ္ ေရေလွာင္ရန္အတြက္ ကြန္တိုျပဳျပင္ေျမမ်ားႏွင့္ မာဒါ ဂက္စကာ ရစ္ပင္းမ်ားတြင္
ခိုင္းသည့္တိရစၦာန္မ်ားစသည္တို႔ပင္ရသ
ွိ ည္။ ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္အတြက္ လင့္ခ္ကိုၾကည့္ပါ။
ႏြားထီးမ်ား၊ တိဗက္ႏာြ းရိုင္းတစ္မ်ိဳး၊ ကုလားအုပ္၊ ေတာင္အေမရိက ကုလားအုပ္မ်ိဳး၀င္ တိရစၦာန္တစ္မ်ိဳး၊ ထူ၍ နက္
ေမွာင္ေသာအေမႊးရွိသည့္ ေတာင္အေမရိက ကုလားအုပ္မ်ိဳး၀င္တစ္မ်ိဳး၊ တန္ျဒာေဒသသမင္ စသည္တို႔သည္ စားၿမဳံ ႔
ျပန္တိရစၦာန္မ်ားျဖစ္၍ ၎တို႔အေၾကာင္းကိုေရးသားလိုၾကမည္၊ သို႔ေသာ္ အစာမ်ား ကိုမ၀ယ္မီလိုအပ္မႈ ကို ေသခ်ာ
စြာစီစစ္ပါ။ ဤေဒသခံ စားၿမဳံ ႔ျပန္တိရစၦာန္မ်ားကို သင္၏လယ္ယာပတ္၀န္းက်င္တင
ြ ္ သင္ဖန္တီးထားသည့္ မ်ားျပား
လွသည့္အစာမ်ားျဖင့္ စနစ္တက်စီစဥ္ေကၽြးေမြးႏိုင္သည္။
ဆိတ္မ်ားအတြက္ အျခားေသာေရြးခ်ယ္စရာအစာမ်ား
ဆိိ္တ္မ်ားသည္ ျမက္မ်ားကိုစား၍ အေသးစားလယ္သမားအမ်ားစုသည္ မိမိတို႔စားက်က္မွအစာကိုေကၽြးသည့္အစာ
ထက္ အျခားအစာမ်ားကိုလိုအပ္သည္။ ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္လာသည့္ ပဲေတာင့္ရွည္ပင္မ်ားသည္ အစာလည္ပတ္
မႈအတြက္ျဖစ္ႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္ ပဲေတာင့္ရွည္ပင္သီးသန္႔အေပၚတြင္ မွီခိုျခင္းမရွိပါ။ ဆိတ္မ်ားသည္ အစိမ္းမ်ား၊
သုံးရြက္ဆိုင္ပရ
ဲ ိုင္းပင္၊ အယ္ဖာလ္ဖာ သို႔မဟုတ္ ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္သည့္ ပဲေတာင့္ရွည္ပင္မ်ားစသည့္ အစိုဓါတ္မ်ား
သည့္အစာကိုအလြန္အမင္းစားပါက အစာအိမ္အတြင္းတြင္ ေသးငယ္သည့္ ဂက္စ္ဘူေဘာင္းကေလးမ်ား ျဖစ္ေစ၍
ဗိုက္ပေ
ြ စသည္။ ၎သည္ အသက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဂက္စ္ ၏အျမွဳပ္ဘူေဘာင္းမ်ားသည္ ဆိတ္မ်ားကို
ေလတက္ေစႏိုင္သည္။ အပင္တစ္မ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳးအၾကား ပရိုတင္းပါ၀င္မႈမတူညီပါ။ သို႔ေသာ္ သေဘာတူသတ္မွတ္
ထားသည့္စည္းမ်ဥ္းမွ ပဲေတာင့္ ရွည္မ်ိဳး၂/၃ႏွင့္ ျမက္ ၁/၃ ႏွင့္အျခားအစာ ထက္ပိုသည့္အစာကိုမေပးသင့္ဟုဆို
သည္။
သတ္မွတ္ထားသည့္ျမက္၊ အပင္ပုႏွင့္ ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္သည့္ ပဲေတာင့္ရွည္ခ်ဳံပင္မ်ားအျပင္ ကၽြန္ပ္တို႔၏ ဆိတ္မ်ား
ကို ထန္းရြက္မ်ား၊ ၀ါးမ်ားႏွင့္ တမာရြက္မ်ားကိုေကၽြးပါသည္။ တမာကိုအျခားေသာအစိမ္းေရာင္အစာမ်ားစြာတို႔ႏင
ွ ့္
လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္စားေစသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၎သည္ သဘာ၀သန္ေကာင္ခ်ေဆးျဖစ္၍ ဆိတ္မ်ား
လိုအပ္သေလာက္ နည္းနည္းခ်င္း၀ါးစားႏိုင္သည္။၎သည္ သိုးမ်ားအတြက္ လည္းအလြန္ထိေရာက္မႈရွိသည္ဟု ဆို
ပါသည္(ခ်န္ျဒာ၀ါသာနီ et. al. ၂၀၀၆)။
လတ္ဆတ္သည္အ
့ ုန္းသီးသည္လည္း ဆိတ္စာအတြက္ အျခားေသာေရြးခ်ယ္စရာအစာျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔ေဒသရွိ
အုန္းပင္စိုက္သည့္ လယ္သမားမ်ားသည္ ရင့္ ေသာအသီးမ်ားကိုဆြတ္ခူး၍ ေတာခုတ္ဓါးမ်ားျဖင့္ခြဲကာ ဆိတ္မ်ား
ကိုေကၽြးၾကသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔၏ကၽြန္းအေပၚရွိ အေမရိကန္တစ္ဦးသည္ ေန႔စဥ္အုန္းသီးေကၽြးျခင္းျဖင့္ သူ၏ ဆိတ္မ်ား
သည္ေယဘုယ်အားျဖင့္က်န္းမာေရးမွာ အလြန္ပင္ေကာင္းမြန္၍ အေလးခ်ိန္တိုးလာၿပီး သဲဆန္သည့္ သူ၏လယ္ယာ
မ်ားတြင္ စီမံလႊတ္ေၾကာင္း၍ေကၽြးရသည့္အခ်ိန္ေလ်ာ့သြားေစသည္ကိုထင္ရွားစြာသိရွိခဲ့သည္။ သုေတသနမွ အုန္းဆံ
ေျခာက္အစာ(အုန္းသီးအသားေျခာက္) သည္ ႏြား၊ ဆိတ္ႏွင့္သိုးမ်ားတို႔၏ပရိုတင္းစားသုံးမႈကိုတိုးေစသည္။ အုန္းသီး
အသားေျခာက္အစာသည္ အစားၿမဳံ ႔ျပန္တိရစၦာန္မ်ားအတြက္ တန္ဖိုးရွိသည့္အစာျဖစ္၍ ျမက္-ေကၽြးတိရစၦာန္မ်ားအ

တြက္ ပရိုတင္းအစားထိုးအစာအျဖစ္အသုံးျပဳႏိိုင္သည္ (မာနိခါမာနိ ၂၀၁၁)။ အုန္းသီးဆံေျခာက္မ်ားကိုေကၽြးသည့္
အခါ ပါ၀င္သည့္ ဟက္စိန္း(hexane=အယ္္လ္ကိုင္းအမ်ိုးအစားမ်ားထဲမွ အ ေရာင္မဲ့ဟိုက္ၿဒိဳ ကာဘြန္ အေရ)ကို
ေရွွာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုဓါတုအၾကြင္းအက်န္သည္ မလိုလားအပ္ေသာအရာျဖစ္သည္ (ဟီဥဇီ ဗြီ et al.
၂၀၁၅)။
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ စူလာ၀ီစီမွတင္ျပသည့္ဥပမာအရ တိုးတက္မႈရွိေသာ ဆိတ္ထုတ္လုပ္မႈစနစ္တင
ြ ္ နာပီယာ ျမက္
(ပင္နီစီတမ္ ပါပါရီယမ္)ကို အုန္းပင္စုမ်ားေအာက္တင
ြ ္ေပါင္းစပ္စိုက္ပ်ိဳးသည္။ သူတို႔၏ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံ တိရစၦာန္
့္ ီရီစီဒီယာ ပဲေတာင့္ရွည္ကိုလည္း အသုံးျပဳ
ေမြးျမဴေရးစနစ္(အုန္း-တိရစၦာန္အစာ-ဆိတ)္ စနစ္တင
ြ လ
္ ီယူကာအီနာႏွငဂ
သည္။ ဤအရာသည္“ဆိတ္မ်ားစားရန္လိုအပ္သည့္ အစာမ်ားအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ရန္ ရွားပါးေသာ ေကာင္း
မြန္သည့္တိရစၦာန္စာ(ျမက္ႏွင့္ ပဲပင္) ထုတ္လုပ္ျခင္း” အတြကအ
္ ျခားေသာဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အစာေကၽြးျခင္း
မွရရွိေသာ ေျမၾသဇာသည္ေအာ္ဂန
ဲ စ္ေျမၾသဇာအျဖစ္္ေျပာင္းလဲသြားမည္မွာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ စား
က်က္ႏွင့္ အုန္သီးထြက္ႏႈန္းႏွစ္မ်ိဳး စလုံးႀကီးထြားမႈျမန္ေစသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္(ပိုလာခိတ္ et al. ၂၀၀၁)။
သိုး
တိုးတက္မႈေနာက္က်က်န္ခ့သ
ဲ ည့္ သိုးမ်ားစြာတို႔သည္ အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္လွည့္လည္ေန၍ ရွင္သန္ေနၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ႀကီးထြားမႈႏင
ွ ့္ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈနည္းသည္။ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈမရွိေသးေသာသူမ်ားအတြက္ ဆိတ္မ်ား ျဖင့္
စတင္ပါက ပို၍သင့္ေတာ္မည္။ သို႔ေသာ္ သိုးငယ္ေလးႏွင့္သိုးမ်ားသည္ မွန္ကန္သည့္ ရာသီဥတုေအာက္တင
ြ ္
ေကာင္းမြန္ေသာစီမံခန္႔ခမ
ဲြ ႈျဖင့္ရွင္သန္ေပါက္ပာြ းႏိုင္သည္။

သိုးမ်ားသည္

ေရဓါတ္ကုန္ခန္းလြယ္၍

ကန္မ်ား သို႔မဟုတ္ လက္ဆပ
ဲြ ုံးမွသန္႔ရွင္းေသာေရကိုသာေသာက္ၾကသည္။

ၿငိမ္ေနေသာ

ေရြ ႔လ်ားေနေသာေရ၊ ေခ်ာင္း

မ်ားႏွင့္ျမစ္မ်ားသည္ သင္၏ေရစီမံ ကိန္းတြင္အကူအညီျဖစ္မည္မဟုတ္။ သူတို႔ကို လည္း က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္
သူမ်ား၏ရန္မွကာကြယ္ရန္လို အပ္သည္။ သိုးမ်ားသည္ပို၍ေအးျမသည့္ရာသီဥတုကို လိုအပ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ အပူေၾကာင့္ေလျဖတ္ျခင္းလြယ္ကူစြာျဖစ္ႏိုင္သည္။ သတင္း ေကာင္းမ်ားမွာ သိုးငယ္ေမြးျမဴေရး
တြင္မတူညီ မႈမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံတင
ြ ္ျပဳလုပ္သည့္သုေတသနအရ အပူပိုင္းေဒသစားက်က္ မ်ား
တြင္ အထူးသီးသန္႔ေမြးႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္(ပိုလီ et al ၂၀၁၃)။
အခါတိရစၦာန္ေက်ြးရန္ အေျခာက္မလွန္းဘဲ သိုေလွာင္ထားေသာျမက္)
စားၿမဳံ ႔ျပန္တိရစၦာန္မ်ားအတြက္ သစ္ရက
ြ ္စိမ္း(ေဆာင္းအခါတိ

ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ကေဇာ္ေဖါက္ထားသည့္အစာအနည္းငယ္ကို ကၽြန္ပ္တို႔၏ငါး၊ ၀က္ထးီ မ်ားႏွင့္ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္မ်ား
ကိုေကၽြးပါသည္။ သို႔ေသာ္ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ကၽြန္ပ္တို႔၏ အစာအိမ-္ ေလးခုရွိသည့္မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ေကၽြးသည့္
အစာမ်ားျဖစ္သည့္ ျမက္မ်ား၊ အေစ့အဆံမ်ား သို႔မဟုတ္ ပဲမ်ားကို ကေဇာ္ေဖါက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သိေ
ု လွာင္
ျခင္းမျပဳပါ။ အေသးစားလယ္ယာမ်ားတြင္ ထပ္ေဆာင္းလုပ္သားႏွင့္စီမံမႈမ်ားသည္ ကုန္က်မႈမ်ားကိုသက္သာေစ
သည္။အီကိုလီမ်ားသည္
အက္စစ္မ်ားလြန္းျခင္း)

ျပႆနာျဖစ္ႏိုင္သည္။

အဘယ္ေၾကင့္ဆိုေသာ္အက္စစ္အလြန္မ်ားႏိင
ု ္၍(ခႏၶာကိုယ္တင
ြ ္

ကေဇာ္ေဖါက္ထားေသာအစာမ်ားမွျဖစ္ႏိုင္သည္။

အီ၊ကိုလီမ်ားသည္

အစာေျခအိမ္တင
ြ ္

ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္သည္။ အစာအားလုံးသည္ အီ၊ကိုလီအေရအတြက္ျမင့္မားမႈျဖင့္ ၾကဳံ
ေတြရ
႔ သည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္ ျမင့္ေသာ အက္စစ္ပတ္၀န္းက်င္တင
ြ ္ အသက္ရွင္

ႏိုင(္ pH နိမ)့္ ၍ ပြားမ်ားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ကေဇာ္ေဖါက္ထားေသာအစာမ်ားသည္ အီ၊ ကိုလီကို ေမြးျမဴ ျခင္း
မရွိပါ၊ သို႔ေသာ္ ႏြား၊ ဆိတ္ စသည္တို႔သည္ သူတို႔၏ စြန္႔ပစ္လမ္းေၾကာင္းတြင္ ျမင့္မားစြာထုတ္လုပ္သည္။ ေနာက္
ေခ်း ေျမၾသဇာႏွင့္

အစာကြင္းမ်ားသည္ေရာဂါသယ္ေဆာင္သည့္ေနရာျဖစ္သည္။

စားၿမဳံ

႔ျပန္တိရစၦာန္

မ်ား၏

ကေဇာ္ေပါက္ေစသည့္ အက္စီဒီအိုစစ္ (Fermentative Acidosis of Ruminants (RAGFAR)) ႏွင့္ပတ္သက္ ၍
မွီျငမ္းခ်က္မ်ားအႀကံျပဳအဖြ႔၏
ဲ အဆိုအရ “အစာေျခသည့္ပထမအစာအိမ္ pHသည္ စုစည္းထားသည့္အစာမ်ား သို႔မ
ဟုတ္ သစ္ရြက္စိမ္း မ်ားကို ေကၽြးၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္စတင္က်ဆင္း လာသည္။ စုစည္းထားသည့္ အေစ့ဆံ မ်ား၊
ပဲပုပ္ပဲ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းတို႔သည္ အစာစိမ္းမ်ားထက္ pH က်ဆင္းမႈကိုပို၍ျဖစ္ေစသည္”(RAGFAR ၂၀၀၇။ ကၽြန္ပ္
တိ၏
ု႔ ႏို႔မ်ားကိုလုံၿခံဳစြာထားႏိုင္ရန္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ အီ၊ ကိုလီျဖစ္ေပၚလာေစမႈကိုႏွိမ္နင္းရန္ စုေပါင္းထားသည့္ အစာ
မ်ားႏွင့္အစာစိမ္းမ်ားကိုမေကၽြးဘဲ ျမက္္/အစိမ္းမ်ားကို ေကၽြးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ပ္တို႔တင
ြ ္ အေစ့ဆံတ မ်ိဳးတည္း
ကိသ
ု ာေကၽြးေသာေနရာမ်ားထက္ အီကိုလီညစ္ညမ္းမႈနည္းပါသည္။ ၀က္ထီးမ်ားအတြက္ အစာစိမ္း/သစ္ ရြက္စိမ္း
ကို ေအအဲန္ #၂၅တြင္ဖတ္၍ စားၿမံဳ ႔ ျပန္တိရစၦာန္မ်ား အတြက္ ျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ငါးစာမ်ား
အတြက္ ပဲမ်ားကိုအစားထိုးျခင္းတြင္ သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပဲပုပ္ပအ
ဲ စာ ကိုေရွာင္ပါ။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတင
ြ ္ ကၽြႏ
ဲ ာြ း
အစာကေဇာ္ေဖါက္သည့္နည္းတစ္နည္း ကို လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ေဖၚျပပါသည္။

ပဲပုပ္ပဲႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ျပႆနာမ်ား
အာလိုဟာေဟာက္စ္တင
ြ ္ ကၽြန္ပ္တို႔၏မည္သည့္ျခံေမြးတိရစၦာန္ကိုမွ် ပဲပုပ္ပဲမေကၽြးပါ၊ အေၾကာင္းမွာ ပဲပုပ္ပဲ သည္
က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပဲပုပ္ပဲတင
ြ ္ ဖက္ႀထိဳစႀတိဳဂ်င္ ႏွင့္ အင္ဇိုင္းအဟန္အ
႔ တားမ်ား ပါ၍
လူႏွင့္ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကိုျပႆနာျဖစ္ေစသည္(အိုင္အီးအိပ္ခ်္ ၂၀၀၀)။ ပဲပုပ္ပဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စိုး
ရိမ္မႈမ်ားကိုယခင္ ေအအဲန#
္ ၂၈တြင္အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖၚျပထားသည္။ အာလိုဟာေဟာက္စ္တင
ြ ္ ရွိေနေသာကၽြန္ပတ
္ ို႔
သည္ ဗီဇအားျဖင့္ျပဳျပင္ထားသည့္ ေအာဂဲနစ္စင္မ်ားကိုလည္းေရွာင္ရွားသည္(genetically modified organisms
(GMOs))။

နိဂုံး
ႏြားမ်ား၊ ဆိတ္မ်ား၊ သိုးမ်ားႏွင့္ကၽြမ
ဲ ်ားေမြးျမဴေကၽြးေမြးေသာလယ္သမားမ်ားသည္ အစာမ်ားကိုအနည္းဆုံး၀ယ္ယူ
သင္သ
့ ည္။

လယ္သမားမ်ားသည္

လိုအပ္သည့္ေန႔စဥ္ေကၽြးသည့္အစာမ်ားကိုလုံၿခံဳစြာႏွင့္သူခိုးရန္မွကာကြယ္ႏိုင္

သည့္ေနရာတြင္ထားရမည္။ သင္၏ပန္းတိုင္သည္မည္မွ်ေကာင္းေစကာမူ သင္သည္ သင္၏စားၿမဳံ ႔ျပန္တိရစၦာန္မ်ား
ႏွင့္လယ္သမားအတြက္ေယဘုယ်အက်ိဳးရရွိႏိုင္ရန္ေသခ်ာစြာစီမံခန္႔ခြဲပါ။အေရွ႔ေတာင္အာရွတင
ြ ္ရွိေသာအေသးစား
လယ္သမားမ်ားသည္ ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္သည့္နည္းကို စားက်က္တင
ြ ္ေကၽြးျခင္းႏွင့္ေပါင္းကာ ေကာင္းစြာစီမံေဆာင္
ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

တိရစၦာန္အစာပင္ႏွင့္အျခားေသာအပင္မ်ားအတြက္

ေျမဆီၾသဇာဓါတ္ဖူလရ
ွုံ န္ေနာက္ေခ်း

ေျမၾသဇာမ်ားကိုလယ္မ်ားတြင္ေပါင္းထည့္သင့္သည္။ ေျမၾသဇာလည္ပတ္မႈ ကြင္းဆက္ကိုလည္းပို၍တင္းၾကပ္ သင့္

သည္။ သို႔မွသာ ေပါင္းစပ္ေမြးျမဴျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည္ ပို၍ေအာင္ျမင္၍ တည္တ့ံသည့္အစာထုတ္ လုပ္မႈ
အသြင္ကိုေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
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