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ဘုိခါ႐ိွေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ေျမဆီျပဳျပင္မႈမ်ားတုိ႔ျဖင့္မိတ္ဆက္ျခင္းဘုိခါ႐ိွေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ေျမဆီျပဳျပင္မႈမ်ားတုိ႔ျဖင့္မိတ္ဆက္ျခင္းဘုိခါ႐ိွေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ေျမဆီျပဳျပင္မႈမ်ားတုိ႔ျဖင့္မိတ္ဆက္ျခင္းဘုိခါ႐ိွေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ေျမဆီျပဳျပင္မႈမ်ားတုိ႔ျဖင့္မိတ္ဆက္ျခင္း    
    

ရစ္ခ္ ဘားနက္ 

ညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ အီးစီအိပ္ခ်္အုိ(ECHO) အာရွအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈစင္တာ 

 

ဘုိခါ႐ိွ၏သေဘာတရားဘုိခါ႐ိွ၏သေဘာတရားဘုိခါ႐ိွ၏သေဘာတရားဘုိခါ႐ိွ၏သေဘာတရား 
ကမၻာတစ၀ွ္မ္းလံုးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင့္ဥယ်ာဥ္ၿခံလုပ္သူမ်ားစြာတို႔သည္ ဘုိခါ႐ိွ 
(bokashi) ဟုေခၚေသာ ေျမဆီျပဳျပင္မႈမ်ားႏွင့္ေျမၾသဇာမ်ားကိုလက္ခံလာၾကသည္။ ဘုိခါ႐ိွသည ္
ဂ်ပန္ေ၀ါဟာရျဖစ္၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Asian Rural Institute (ARI –(ေအအာရ္အုိင)္မွ ယူခိခုိ အုိရာနာဂိ၏ 
အဆုိအရအဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ထိေရာက္ေသာအဓိပၸါယ္ျဖင့္ ေကာင္းစြာျပန္ဆုိထားျခင္းမ႐ိွ 
ဟုဆုိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုိခါ႐ိွအမ်ိဳး အစားအားလုံးတုိ႔သည္ ကေစာ္ေဖါက္ျခင္းျဖစ္စဥ္မွ တစ္ဆင့္ 
ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။  
 

စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကုိင္သူမ်ား၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ဥယ်ာဥ္ၿခံလုပ္သူမ်ားမွအသုံးျပဳေသာ ထင္႐ွားျခား 
နားသည့္ ဘုိခါ႐ိွအမ်ိဳး အစားအနည္းဆုံးႏွစ္မ်ိဳး႐ိွသည္။ တစ္မ်ိဳးကိ ု ကေစာ္ေကေစာ္ေကေစာ္ေကေစာ္ေပါက္ပါက္ပါက္ပါက္ဘုိခါ႐ိွေျမၾသဇာဘုိခါ႐ိွေျမၾသဇာဘုိခါ႐ိွေျမၾသဇာဘုိခါ႐ိွေျမၾသဇာ    
((((fermented bokashi fertilizer) ) ) ) ဟုေဖၚျပ၍ အျခားတစ္မ်ိဳးကုိ မီးမီးမီးမီးဖုိေဆာင္ဖုိေဆာင္ဖုိေဆာင္ဖုိေဆာင္----ဘုိခါ႐ိွဘုိခါ႐ိွဘုိခါ႐ိွဘုိခါ႐ိွ    ((((kitchen 

bokashi) ) ) ) ဟုေဖၚျပပါမည္။ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကုိဤေဆာင္းပါးတြင္ေဖၚျပထားပါသည္။ 
 

ကေစာ္ေပကေစာ္ေပကေစာ္ေပကေစာ္ေပါက္ဘုိခါ႐ိွေျမၾသဇာါက္ဘုိခါ႐ိွေျမၾသဇာါက္ဘုိခါ႐ိွေျမၾသဇာါက္ဘုိခါ႐ိွေျမၾသဇာ    
 

ေအအာရ္အုိင္ႏွင့္အာ႐ွမွအျခားေသာသူအမ်ားသိရန္ျပဳလုပ္၍ အသံုးျပဳသည္ ့ ကေစာ္ေပါက္ ဘုိခါ႐ိွ 
ေျမၾသဇာတြင္ေျခာက္ေသာေျမေဆြးႏွင့္သစ္ေတာ ေျမ 
ေျမာက္မ်ားစြာပါ၀င္သည္။ အုိရာနာဂိ၏အဆိုအရ ေျခာက ္
ေသြ႔ ေသာေျမေဆြးသည ္ အဟာရႏွင့္ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္း 
မ်ားကုိေပး၍ ေျမဆီမွာမူ အဟာရကုိထိန္းၿပီးအနံ႔ဆုိးမ်ား 
ကုိစုတ္ယူ၍ မွန္ဘီလူးႏွင့္သာျမင္ႏုိင္ေသာသက္႐ိွမ်ား 
(မုိက္ခ႐ုိေအာ္ဂနိဲစင္မ်ား)ေနထိုုင္ရန္သက္ေသာင့္သက္ 
သာ ႐ိွေသာေနရာေပးသည္ဟုဆုိသည္။ မီးေသြးကုိေပါင္း 
ထည့္ေသာအခါ (စပါးခြခံ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သစ္မီးေသြး 
မႈန္႔) ေျမသား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ မ်ားစြာတိုးတက္ 
သည္။ ေအာက္ပါတုိ႔သည ္ ေအအာရ္အိုင္မွေထာက္ခံ 
အႀကံျပဳ ထားေသာ ဘုိခါ႐ိွ တြင္ပါ၀င္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္ 
သည။္ 
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• ဘုိခါ႐ိွတစ္သုတ္တြင္႐ွိေသာပစၥည္းမ်ား၏ ၅၀-၆၀  ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္    ေျမေဆြးေျခာက္ေျမေဆြးေျခာက္ေျမေဆြးေျခာက္ေျမေဆြးေျခာက္ 
ပါ၀င္သင့္၍ ႏြား၊ ၀က္၊ ဆိတ္၊ ၾကက္၊ ဘဲ သုိ႔မဟုတ္ ေရကၽြဲအညစ္အေၾကး၊ လင္းႏုိ႔ 
ေခ်းမ်ားလည္းထည့္ႏိုင္သည္။ 

• ပစၥည္းမ်ားတြင္သစ္ေတာမွေျမသစ္ေတာမွေျမသစ္ေတာမွေျမသစ္ေတာမွေျမ    ၂၀-၃၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သင့္သည္။ 

• စပါးခြံစပါးခြံစပါးခြံစပါးခြံ---- အက်ိဳးျဖစ္ေစသည့္မွန္ဘီလူး ႏွင့္ 
သာျမင္ႏိုင္ေသာသက္႐ွိမ်ား (မိုက္ခ႐ုိေအာ္ဂနဲိစင္ 
မ်ား) အတြက္ကာဘုိဟုိက္ဒရိတ္အရင္းအျမစ္သည ္
ေရာေႏွာထား ေသာပစၥည္း၏ ၁၀-၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း 
အထိျဖစ္သင့္သည္။ 

• စပါးစပါးစပါးစပါးခြံမီးေသြးခြံမီးေသြးခြံမီးေသြးခြံမီးေသြး    ၅-၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္သင့္ 
သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက သစ္ေတာမ်ား သို႔မဟုတ္လယ္ 
ယာ မ်ားမွစုေဆာင္းထား ေသာအက်ိဳးျဖစ္ေစသည္ ့
မူလမူလမူလမူလ    အခံအခံအခံအခံ    မုိက္ခ႐ုိေအာ္ဂဲနိစင္မ်ားမုိက္ခ႐ုိေအာ္ဂဲနိစင္မ်ားမုိက္ခ႐ုိေအာ္ဂဲနိစင္မ်ားမုိက္ခ႐ုိေအာ္ဂဲနိစင္မ်ား    (indigenous 

microorganisms (IMO) ႏွင့္ ကေစာ္ေဖါက္သည္ ့
ျဖစ္စဥ္တြင္အေထာက္ အကူျဖစ္ေစသည္ ့ ကေစာ္ကေစာ္ကေစာ္ကေစာ္    
ေပါက္ေသာအပင္အရည္ေပါက္ေသာအပင္အရည္ေပါက္ေသာအပင္အရည္ေပါက္ေသာအပင္အရည္ (fermented plant juice 

(FPJ))သုိ႔မဟုတ္ ထိေရာက္မႈ႐ိွေသာထိေရာက္မႈ႐ိွေသာထိေရာက္မႈ႐ိွေသာထိေရာက္မႈ႐ိွေသာ    မုိက္ခ႐ုိေအာ္ဂဲနိစင္မ်ားမုိက္ခ႐ုိေအာ္ဂဲနိစင္မ်ားမုိက္ခ႐ုိေအာ္ဂဲနိစင္မ်ားမုိက္ခ႐ုိေအာ္ဂဲနိစင္မ်ား    ((((Effective Microorganisms) 

ကုိ ေရေပ်ာ္၀င္ရည္မွတစ္ဆင့္ အျခားေသာဘုိခါ႐ွိပစၥည္းမ်ား တြင္ အသုံးျပဳသင့္ သည္။ (Dawn 

Berkelaar ေရးသားေသာ Multiplication and Use of Soil Microorganisms  အီဒီအန္ဲ ၁၁၀ 
ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၁ တြင္ၾကည့္ပါ။ (EM)http:// c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity. 

org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B363 9B9733AAB8F1/Issue110. 

pdf). ဤျဖည့္စြက္မိုက္ခ႐ုပ္ ေပ်ာ္၀င္ ရည္မ်ားသည ္ ဘုိခါ႐ွိထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ကေစာ္ေဖါက္ 
သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ပြလာရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္ဟုဆုိေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ေသာျဖည့္စြက္ 
သည့္ပစၥည္းမ်ားကိုမရႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ မည္သူကိုမွ် ကေစာ္ေပါက္ဘုိခါ႐ိွေျမၾသဇာ ထုတ္လုပ္ 
ျခင္းမွတားဆီးျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္အက်ိဳးျဖစ္ေစသည ္ မိုက္ခ႐ိုေအာ္ဂဲ 
နိစင္မ်ားသည ္ေျမႏွင့္ေျမေဆြးမ်ားတြင္ ရွွိႏွင့္ၿပီးသား ျဖစ္ဟန္တူေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

 

ေအအာရ္အုိင္မ ွပါ၀င္သည့္ေျခာက္ေသြ႔ပစၥည္းမ်ားကုိအပုံလုိက္လုပ္ထားၿပီးေနာက္ ေဂၚျပားျဖင့္ႏွ႔ံစပ္စြာ 
ေရာေမႊျခင္းအားျဖင့္ပါ၀င္သည့္ပစၥည္းမ်ားကိုသမေအာင္ျပဳလုပ္ရန္အားေပးေထာက္ခံသည္။ 
ေရာေမႊသည္ ့ အစီအစဥ္ႏွင့္ကေစာ္ေဖာက္ျခင္းကုိ ျပင္းထန္ေသာေနေရာင္၊ မုိးႏွင့္ေလဒါဏ္တို႔မွ 
ကာကြယ္ရန္အတြက္ အမိုးရိပ္ေအာက္တြင္ျပဳလုပ္ရန္ကုိလည္း အႀကံျပဳထားပါသည္။ ေရာေမႊသည္ ့
အခ်ိန္တြင္ေရာေသာပစၥည္းမ်ား ကုိစုိထိုင္းမႈ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ေပးရန္ေရထည့္ပါ (IMO, EM 
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ႏွင္/့သုိ႔မဟုတF္PJ ျဖင့္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ မပါသည္ျဖစ္ေစ)။ဤအဆင့္၏စုိထိုုင္းမႈကုိတုိင္းရန္ ေရေရာ 
ၿပီးသား ပစၥည္းမ်ားကုိလက္တစ္ဆုတ္စာယူ၍ ညွစ္ျခင္းအားျဖင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ညွစ္ထုတ္ရန္ေရ 
မ႐ွိေတာ့၍ ယင္းပစၥည္းကုိလႊတ္လိုက္ေသာအခါပံုမပ်က္၊ သုိ႔ေသာ္ထိမိေသာအခါပ်ိဳက်ပါက သင့္ 
ေလ်ာ္ေသာစုိထိုင္းသည့္ပမာဏသုိ႔ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။  
 
ေလာေလာလတ္လတ္ေရာထားသည့္ ဘုိခါ႐ွိေျမၾသဇာ၏ စုိထိုင္းမႈႏွင့္အပူထိန္းရန္ေကာက္႐ုိး (သုိ႔ 
မဟုတ္ ၎ႏွင့္တူေသာလယ္ယာမ်ားတြင္ရႏုိင္သည့္ေျခာက္ေသြ႔ေသာအရာမ်ား) ျဖင့္ဖံုးအုပ္သင့္ 
သည္။ ေရာထား သည့္အေရာမ်ားကုိပူလာေသာအခါတုိင္းတြင္ (၆၀ºC/၁၄၀ ºF ခန္႔)၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ 
တစ္ရက္ တစ္ခါလွန္ ေပးရမည္။ စိုထုိင္းမႈကုိအၿမဲစစ္ေဆး၍လုိအပ္သလုိ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိခ်ိန္ဆ 
ရမည္။ ဘုိခါ႐ိွေျမၾသဇာမ်ား၏ အပူခ်ိန္အေျခက်လာ၍ ပတ္၀န္းက်င္႐ိွေလႏွင့္တသားတည္းက် 
ပါကေျမေဆြးသည္အနံ႔မ႐ိွေတာ့ဘဲ အသံုးျပဳရန္အဆင္သင့္ျဖစ္သည္။ ကေဇာ္ေပါက္ဘုိခါ႐ွိေျမၾသဇာ 
ကုိ ေျခာက္လမွတစ္ႏွစ္တာကာလ အတြင္း အေျခာက္ခံ၍သုိေလွာင္ႏုိင္သည္။  
 
ၿပီးစီးသြားေသာဘုိခါ႐ွိထုတ္ကုန္မ်ား၏အဟာရပါ၀င္မႈသည္ျမင့္မား၍ စပါးခြံက့ဲသုိ႔ေသာအရာမ်ားကုိ 
၀ယ္ရန္ လိုအပ္ေကာင္းလုိအပ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေအအာရ္အိုင္မွဘိုခါ႐ိွေျမၾသဇာမ်ားကုိအသင့္ 
အတင္ ့ ေခၽြေခၽြ တာတာသံုးရန္အႀကံျပဳပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာဘုိခါ႐ွိမ်ားကုိအေျခအေနအလုိက္ 
စိုက္ပ်ိဳးေသာအပင္၏အျမစ္ဇုံ အထက္နားတြင္ထည့္၍ သုိ႔မဟုတ္ အပင္သစ္မ်ားကုိစတင္တည ္
ေထာင္ေသာအခါတြင္ေျမဆီမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာသင့္သည္။ 
 

အီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာ႐ွမွ ဘုိခါ႐ိွေျမၾသဇာမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာအဟာရႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အလြန္နပဲါး 
ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိသာ႐ွာေဖြေတြ႔႐ိွခဲ့သည္။ယင္းမွာေဒသတ၀ွမ္း´အိမ္တြင္းစိုက္´ ဘုိခါ႐ိွ 
ေျမၾသဇာအေရာအေႏွာ ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၁ တြင ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 
မွဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ အဖြဲ႔အစည္းသည ္သူတုိ႔ထုတ္လုပ္ေသာကေစာ္ေပါက္ဘုိခါ႐ွိေျမၾသဇာကုိ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕႐ွ ိမေဲဂ်ာ့ 
တကၠသုိလ္တြင္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဤကေစာ္ေပါက ္ ဘုိခါ႐ိွေျမၾသဇာတြင္ 
ၾကက္ေခ်းေျမေဆြးအေျခာက္ (၁၀၀ kg/၂၂၀ lb.)၊ သစ္ေတာေျမ (ဂ၀ kg/၁၇၆ lb.)၊ အ႐ိုးမႈန္႔ၾကမ္း 
(၄၅ kg/၉၉ lb.)၊ စပါးခြ ံ (၃၀ kg/၆၆ lb.၊ ေျမပဲႀကိတ္ဖတ္ (၃၀ kg/၆၆ lb.)၊ ငါးမႈန္႔ၾကမ္း (၃၀ kg/၆၆ 

lb.)၊ ထင္းမီး-ျပာ ၁၅ kg/၃၃ lb.)၊ စပါးခြံခ်ာ(၁၅ kg/၃၃ lb.)၊ သၾကား အစိမ္း(၁ kg/၂.၂lb.) ႏွင့္ 
သစ္မွထုတ္ေသာဗင္နီကာ(၄ liters/၁.၁ U.S. ဂါလံ) တုိ႔၏အေရာအေႏွာမ်ား ပါ၀င္သည္။  
ဤအရာသည္ ဘုိခါ႐ိွျပဳလုပ္ရာတြင္ပါ၀င္ေသာအဓိကက်သည္ ့ အဟာရမ်ား၊ေဖါ့ဖရပ(္စ) အတြက္ 
အ႐ိုးမႈန္႔ၾကမ္းႏွင့္ႏုိက္ႀတိဳဂ်င္အတြက္ငါးမႈန္႔ၾကမ္းႏွင့္ေျမပဲဖတ္က့ဲသုိ႔ေသာ အားထပ္ေဆာင္းေပး ေသာ 
အရာမ်ားကိုအားျဖည့္ေပးသည္။  
 

ဤဘုိခါ႐ိွႏွစ္သုတ္၏နမူနာမွေအာက္ပါအဟာရေလ့လာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ(ပ်မ္းမွ်)မ်ားထြက္လာသည္။ 
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pH - ၆၆၆၆....၈၂၈၂၈၂၈၂၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာျပဳလုပ္မႈ (EC) – ၁၀၁၀၁၀၁၀....၃၄၃၄၃၄၃၄ dS / m၊ ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္စုစုေပါင္း၁၁၁၁....၉၃၉၃၉၃၉၃%၊ 
ေဖါ့ဖရက္(စ)(P) - ၂၂၂၂....၄၇၄၇၄၇၄၇%၊ ပုိတက္စီယမ္စုစုေပါင္း(K) ––––    ၁၁၁၁....၃၁၃၁၃၁၃၁%။ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ေတာ္စုိက္ပ်ိဳးေရး 
ဆုိင္ရာထုတ္္လုပ္မႈဗ်ဴ႐ုိမ ွ ေအာ္ဂနဲစ္ေျမၾသဇာမ်ားတြင္လည္းက်င့္သုံးသည့္ေစ်းကြက္တြင္ေရာင္းခ်မည္ ့
ေျမေဆြးစံႏႈန္းမ်ားကုိေဖၚထုတ္သည္။ ထိုတရား၀င္စံအရ ျမန္မာဘုိခါ႐ိွန မူနာ၏ pH ပ်မ္းမွ် 
(၆.၈၂)သည ္ လက္ခံႏိုင္ေသာ ၅.၅-၈.၅ အတြင္းတြင္က်ေရာက္သည္။ သုိ႔ေသာ္လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ 
ဆုိင္ေသာျပဳလုပ္မႈ(EC) မွ (၁၀.၃၄dS /m) သည္သတ္မွတ္ ထားေသာ EC ၏ေစ်းကြက္တြင္ေရာင္းခ် 
မည္ ့ ေျမေဆြးပ်မ္းမွ်ထက္ျမင့္သည္။ ၃.၅ dS / m ထက္နည္း၍ ေသာ္၎ ညီမွ်၍ေသာ္၎ 
ျဖစ္ေနရမည္ျဖစ္၍ထိုင္းႏိုင္ငံ၏သဘာ၀ေျမၾသဇာအတြက္ စုိက္ပ်ိဳးေရးဌာနမွ သတ္မွတ္ခ်က္ ၆dS / m 
ထက္နည္းရမည္။    N-P-K ၏ပ်မ္းမွ်ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာမႈအရ ျမန္မာနမူနာသည္ ၁.၉၃-၂.၄၇-
၁.၃၁ ျဖစ္၍ ထုိင္းအစိုးရ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအထက္တြင္႐ွိသည္။ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ 
ေစ်းကြက္တြင္ေရာင္းခ်မည္ ့ ေျမေဆြး လုိအပ္မႈသည ္ N  အတြက္အေလးခ်ိန္ျဖင့္ ၁.၀ %ထက ္
ႀကီး၍ေသာ္၎ သုိ႔မဟုတ္ညီမွ်၍်ေသာ္၎၊ P အတြက္အေလးခ်ိန္ျဖင္ ့ ၀.၅% ထက္ႀကီး၍ေသာ္၎ 
သုိ႔မဟုတ္ညီမွ်၍်ေသာ္၎၊ K.သညN္-P-Kအတြက္အေလးခ်ိန္ျဖင့္ ၀.၅% ထက္ႀကီး၍ေသာ္၎ 
သုိ႔မဟုတ္ ညီမွ်၍်ေသာ္၎ျဖစ္ရမည္။ 
 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွဘုိခါ႐ွိနမူနာ၏အဓိကကန္႔သတ္ခ်က္မွာ ျမင့္ေသာECအဆင့္ျဖစ္သည္။ ECသည္မီဒီယမ္ 
တြင ္ ေပ်ာ္၀င္ႏုိင္ေသာဆားအေရအတြက္ကုိတိုင္းတာသည္။ ေျမၾသဇာပစၥည္းအမ်ားစ ု (ဥပမာ-
ႏုိက္ထရိတ္မ်ား၊ အမုိနီယမ္၊ ေဖါ့ဖရိတ္၊ ပုိတက္စီယမ္)သည ္ EC ပါ၀င္ျခင္းမ်ားကုိျပဳလုပ္ေပးသည္ 
(Whipker and Cavins)။ ယူရီးယားကဲ့သို႔ေသာ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားသည္လည္း မေပ်ာ္၀င္ 
ႏုိင္ေသာအရာမွ ေပ်ာ္၀င္ႏုိင္ေသာသဏၭာန္သုိ႔ ေျပာင္းလဲၿပီးေသာအခါ EC ပါ၀င္မႈမ်ားကုိျပဳ 
လုပ္ေပးသည္။ျမင့္ေသာလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာျပဳလုပ္မႈ (EC) အဆင့္မ်ား သည ္ သီးႏံွအထြက္ညံ ့
ေသာအခါတြင္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႐ိွႏိုင္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ မီဒီယမ္တြင္႐ိွေသာ ဆားမ်ားျမင့္မား 
စြာစုစည္းျခင္းမွ´ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း´ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သဘာ၀ေျမၾသဇာမ်ားကုိ 
ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္အေရးႀကီးသည္မွာဘုိခါ႐ွိကဲ့သုိ႔ေသာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ဆုိင္ 
ေသာျပဳလုပ္မႈအဆင့္မ်ားကုိသတိျပဳရန္ႏွင့္ ေကာက္ပသီဲးႏံွမ်ား အားျဖစ္ေစရန ္ ထည့္ေသာပမာဏ 
မ်ားကုိသတိထားေသာအေလ့အထျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ 
 

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊ ဘန္တန္ဘန္တြင္ လယ္ယာဟက္တာအနည္းငယ္လုပ္ကိုင္ေသာ ဘင္ ႏုငိုန္ 
(Beng Ngoun) မွ သူ၏ကေစာ္ေဖါက္ ဘုိခါ႐ိွေျမၾသဇာအေတြ႔အႀကံဳကုိတင္ျပပါသည္။ သူသည္ 
တစ္လေအာက္ စုိက္ပ်ိဳးထူေထာင္ေသာ စပါးတစ္ဟက္တာ လွ်င္၂၀၀ kg (၄၄၁ lb.)  ထည့္သည္။ 
သူ၏ ၆၀၀ kg (၁၃၂၃ lb.) ဘုိခါ႐ွိတစ္္သုတ္တြင္ ေျမေဆြးေျခာက္ ၂၀၀kg ၊ သစ္ေတာေျမေဆြး 
၂၀၀kg ၊ စပါးခြ ံ၁၀၀kg ၊ သစ္မီးေသြး ၁၀၀kg ႏွင့္ကေစာ္ေဖာက္ထားေသာအပင ္အရည္ေပ်ာ္၀င္ရည ္
၅ လီတာ (၁.၃ ယူအက္စ္ ဂါလံ) ပါ၀င္သည္။ 
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ဘုိခါ႐ွိကုိတစ္လခန္႔ထည့္ၿပီးေသာအခါဘင္ႏုငုိန္သည ္ သဘာ၀ေျမၾသဇာမွခ်က္ျခင္း ျမင္သာေသာ 
အက်ိဳး တစ္ခုကုိမွ်မေတြ႔ရသျဖင့္ သူအရင္းအႏွီးျပဳခဲ့ရသည္ ့ အက်ဳိးအတြက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္း 
မဲ့လာသည္။ သူ၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကပင္သူအားရယ္၍ ´အဘယ္ေၾကာင့္ဤေအာ္ဂဲနစ္ေျမၾသဇာကုိ 
သုံးသနည္း´ဟု ေမးၾက သည္ဟု၀န္ခံသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ သူ၏အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏လယ္ 
မ်ားမွာ အလြန္စိမ္းေနပါသည္။ သူတို႔သည္ တစ္ဟက္တာလွ်င္ဓါတုေျမၾသဇာ ၂၀၀-၃၀၀kg(၁၇၈-၂၆၇ 

lb. တစ္ဧက) ထည့္သည္ဟုသူ႔ အေနျဖင့္ခန္႔မွန္းပါသည္။ 
 

သုိ႔ေသာ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဘင္ႏုငုိန္ သည္သူ၏သီးႏံွအစုိ႔စတင္မေပါက္မီႏွစ္ပတ္အလုိတြင္ ေကာက္ပဲ 
သီးႏွ ံ မ်ားအေပၚသို႔တင္လဲရည္္ျဖင့္ေရာေႏွာထားသာ FPJ ေပ်ာ္၀င္ရည္ကုိျဖန္းသည္။  [Ed: အျခား 
ေသာ FPJ ထည့္သည္ ့သတ္မွတ္မႈႏွင့္ႏႈန္းထားကုိအေသးစိပ္မေပးထားပါ။ ဤသီးႏံွမ်ားအေပၚအက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိေသာဆက္ႏြယ္မႈတစ္ခုကုိမွ်မသိပါ]။တစ္ခ်ိန္တည္းခန္႔မွာပင ္ စပါး၏အ 
ေရာင္သည္ အစိမ္းႏု ေရာင္မွ အစိမ္းရင့္ေရာင္သုိ႔ေျပာင္းလာသည္ကုိသူစတင္ေတြ႔႐ိွရသည္။ 
´ကၽြန္ပ္အလြန္ေပ်ာ္ပါသည္။ အိမ္နီး နားျခင္းမ်ားလည္းေန႔တုိင္လာၾကည့္ၾကသည္။ ယခုသူတုိ႔ 
ကၽြန္ပ္၏ေအာ္ဂနဲစ္ေျမၾသဇာနည္းစနစ္ကုိ လာ၍ ေမးၾကပါသည္́ ဟုတင္ျပပါသည္။ 
 

သူ၏စပါးမ်ားကိုရိတ္သိမ္းေသာအခါ ဘင္ႏုငိုန္မွ သူ၏အထြက္သည္မ်ားစြာတုိးတက္ေၾကာင္း ေတြ႔ရ 
သည္။ ´ယခင္က ကၽြန္ပ္တို႔ တစ္ဧကလွ်င္ေစ ့ ၁-၁.၅ မက္ထရစ္တန္ (၀.၄၅-၀.၆၇ ယူအက္စ္တန္ 
တစ္ဧက) ထုတ္သည္။ သို႔ေသာ္ယခုႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ၃-၄ (မက္ထရစ္)တန ္ (၁.၃၅-၁.၈ 
ယူအက္စ္တန္ တစ္ဧက) ရသည္။ ဘုရားသခင္ကုိမ်ားစြာေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ေနာက္ႏွစ္မွာ 
ကၽြန္ေတာ္ပထမထြန္ယက္ခ်ိန္ အတြင္း ေျမၾသဇာ ထည့္ရန္လုိမည္́ ဟုေျပာပါသည္။ 
 

မီးဖုိေဆာင္မီးဖုိေဆာင္မီးဖုိေဆာင္မီးဖုိေဆာင္----ဘုိခါ႐ိွဘုိခါ႐ိွဘုိခါ႐ိွဘုိခါ႐ိွ    ----    ကမၻာစားနပ္ရိကၡာေလလြင့္မႈျပကမၻာစားနပ္ရိကၡာေလလြင့္မႈျပကမၻာစားနပ္ရိကၡာေလလြင့္မႈျပကမၻာစားနပ္ရိကၡာေလလြင့္မႈျပႆႆႆႆနာကိုတုံ႔ျပန္ျခင္းနာကိုတုံ႔ျပန္ျခင္းနာကိုတုံ႔ျပန္ျခင္းနာကိုတုံ႔ျပန္ျခင္း    
 

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္စုိက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔အစည္း(FAO) မွအၾကမး္အားျဖင့္ႏွစ္စဥ္လူသား 
မ်ား စားသုံးရန္ကမၻာတြင္ထုတ္လုပ္သည့္အစားအစာ၏ သုံးပုံတစ္ပံ ု - အနီးစပ္ဆုံးခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ 
၁.၃ ဘီလီယန္တန္သည ္ ေပ်ာက္ကြယ္သည္သုိ႔မဟုတ္ အလဟႆျဖစ္သည္ဟုတင္ျပပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ဆာဟာရ၊ အာဖရိကႏွင့္ ေတာင္ႏွင့္အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ (တစ္ႏွစ္လွ်င ္၆-၁၁kg /၁.၃-၂၄.၃ 
lb. သာစြန္႔ ပစ္ေသာ) ႏွင့္ႏႈိင္းပါက ဥေရာပႏွင့္ေျမာက္အေမရိကတြင္႐ွိေသာ စားသုံးသူမ်ားမွေလလြင့္ 
သည့္အစားအစာ (ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၉၅-၁၁၅ kg /၂၀၉-၂၅၃ lb.) တစ္ဦးခ်င္းအေပၚ 
တြင ္ႀကီးမားေသာ ျခားနားခ်က္ထြက္ေပၚလာသည္။  
 

စားသံုးသူမ်ားသည္စားႏုိင္သည္ထက္အစားအေသာက္မ်ားကုိ၀ယ္ၾကသည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ၀ယ္ေသာ 
အစား အေသာက္မ်ားကိုမွန္ကန္စြာစီစင္စားသံုးျခင္းမ႐ိွၾကပါ။ ဤအရာသည"္မတိုင္မ ီ အေကာင္း 
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ဆုံး(best before)" သက္တမ္းကုန္ဆုံးရက္တြင္အစားအစာမ်ားကုိလႊင့္ပစ္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစသည္။ 
ယင္းကုိတုံ႔ျပန္သည့္ အေနျဖင္ ့ FAO မွ ခ်မ္းသာေသာတုိင္းျပည္႐ွိစားသုံးသူမ်ားအား အစား 
အေသာက္ကိ ုလႊင့္ပစ္ျခင္းသည္လုံး၀ လက္မခံႏုိင္ေသာအရာျဖစ္သည္ကိုသင္ေပးရန္အႀကံ ျပဳသည္။ 
ေအဂ်င္စီမွလည္းတုိးတက္လာေသာလူဦးေရကုိ ေကၽြးေမြးရန္အတြက္အစားအေသာက္မ်ားကုိ တုိးျမွင့္ 
ထုတ္လုပ္ျခင္းထက္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားရ ႏုိင္ရန္အကန္႔အသတ္႐ိွေသာအေျခအေနတြင္ 
အစားအေသာက္ဆုံး႐ႈံးမႈကိ ု ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းသည္ပုိမိုထိ ေရာက္မႈ႐ိွႏုိင္သည္ဟုလည္းအႀကံျပဳပါ 
သည္။  
 

အစားအေသာက္ေလလြင့္ျခင္းသည ္ လူသားမ်ားအားေကၽြးရန္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ လူတစ္ဦး 
ခ်င္းစီ၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြအလဟႆျဖစ္ျခင္းမ်ားအျပင ္ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ အေပၚဆုိးေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစသည္။ အမႈိက္ပုံတြင္စြန္႔ပစ္ေသာ 
အစားအစာမ်ားသည္ ယင္ေကာင္မ်ား၊ မကာင္းေသာအန႔ံမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ႐ိွေသာေရာဂါ မ်ား၏ 
အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။ ေျမယာမ်ား တြင္စြန္႔ေသာ အစားအစာအေလအလြင့္မ်ားသည္ မီသိမ္းႏွင့္ 
ျပင္းေသာအစိမ္းေရာင္ဖန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႔မ်ား ကိုထုတ္သည္။ 
 

အခ်ိဳ႕ေသာအစားအစာေလလြင့္မႈအဆင့္ကုိ ေ႐ွာင္႐ွား၍မရေသာအခါတြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္မီးဖုိ 
ေဆာင္ အမ်ားစုတြင ္အစားအေသာက္အၾကြင္းအက်န္အေလအလြင့္မ်ားကုိအသုံးျပဳေသာ ေျမႏွင့္သင့္ 
ေလ်ာ္၍ အက်ိဳးျဖစ္ေစေသာ လယ္ယာႏွင့္ဥယ်ာဥ္မ်ား႐ိွသည္။ ဥပမာ-  

• ပုိမိုမ်ားျပားေသာအသီးအႏံွႏွင့္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကုိထုတ္ရန္အတြက္ဤအဟာရဓါတ္ 
ၾကြယ္၀ေသာပစၥည္းမ်ားကုိျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္သင့္ေလ်ာ္သည့္ရက္လြန္ေသာအသီးႏွင့္ 

ဟင္းသီးဟင္း ႐ြက္က့ဲသုိ႔ေသာ အဆီခ/ဲအဆီ-
မပါေသာအစားအေသာက္ အက်န္မ်ားကိ ု ေျမ 
ေဆြး တြင္ထည့္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ အဆီခဲႏွင့္အသား 
အမ်ိဳးအစားမွအၾကြင္းက်န္္မ်ားသည ္ ေျမေဆြး 
ျပဳလုပ္ရာတြင ္ အဓိက အားျဖင့္မလိုအပ္ပါ။ 
၎တုိ႔သည္ ယင္ေကာင္မ်ား၊ကိုက္ျဖတ္စားတတ ္
ေသာသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ အျခား ေသာဖ်က္ပုိးမ်ားကုိ 
ဆြဲေဆာင္၍ အနံ႔ဆုိးမ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ 
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• ဗာမီေျမေဆြး (Vermicompost = တီေကာင္မ်ားကုိအသုံးျပဳ၍ အက်န္မ်ားကုိ ခြဲဖ်က္ ျခင္း) - 

ဤနည္းသည ္ အဆီခႏဲွင့္ အသား အမ်ိဳးအစားမ ွ အေလအလြင့္/အၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ 
အမ်ားအား ျဖင့္လုိအပ္မႈမ႐ိွေသာ္လည္း လယ္ယာမ်ားႏွင့္ဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္ အလြန္ေကာင္း 
ေသာ ေျမဆီျပဳျပင္ ထုတ္လုပ္ျခင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။  

• ၾကက္မ်ားႏွင့္၀က္မ်ားက့ဲသုိ႔ေသာလယ္ယာေမြးတိရစၧာန္မ်ားကိုသင့္ေလ်ာ္သည့္အၾကြင္းအက်န္
မ်ားေကၽြးပါ။ အၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိဇ၀ီဓါတ္ေငြ႔စနစ္မ်ားအတြက္ေကၽြးရန္အစာအျဖစ္အသုံး 
ျပဳပါ။ ဇီ၀ဓါတ္ေငြ႔ေခ်ဖ်က္ကရိယာ (ပုံ၊ စာမ်က္ႏွာ၂၃) ထဲသုိ႔ထည့္ႏုိင္ေသာ အရည္ျပစ္ရရန္ 
ခြါထားေသာ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္အခြံမ်ား၊ ထမင္းႏွင့္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္အၾကြင္းအက်န္မ်ားက့ဲ 
သုိ႔ေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ ႀကိတ္ၿပီးေရႏွင့္ေရာပါ။အစားအေသာက္အၾကြင္း 
အက်န္ႏွင့္အျခားေသာေကၽြးရန္အစာမ်ားကုိလက္ခံႏိုင္သည္ ့ ေန႔စဥ္သုံး ဇီ၀ဓါတ္ေငြ႔စနစ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိေအာက္ေဖၚျပပါတြင္ၾကည့္ပါ-  

• Appropriate Rural Technology Institute (ARTI) ၀က္(ဘ)စာမ်က္ႏွာ - ARTI Biogas 

Plant: A Compact Digester for Producing Biogas from Food Waste 
http://www.artiindia. 
org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=45 

• ဟီဖာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဇီ၀ဓါတ္ေငြ႔လက္စြဲစာအုပ္ (ပီဒီအက္ဖ္)။(Heifer International 

Biogas Manual (PDF) 
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/ 
F6FFA3BF- 02EF-4FE3-B180-F391C063E31A/Biogas_-_Heifer_International.pdf 

• ဘာရြန္အေသးစာဇ၀ီဓါတ္ေငြ႔ေခ်ဖ်က္ကရိယာ (Baron Small-Scale Biogas 

Digester,Border Green Energy Team၀က္(ဘ)ဆိုက္မွလင့္(ခ)) 
http://www.habmigern2003.info/biogas/Baron-digester/Baron-digester.htm 

 

အသုံးမျပဳေတာ့သည့္အစားအစာအမ်ိဳးအစားအားလုံးကုိအသုံးျပဳရန္အျခားေသာလက္ေတြ႔က်သည့္အ
ရာမွာ၎အာ မီးဖုိေဆာမီးဖုိေဆာမီးဖုိေဆာမီးဖုိေဆာင္င္င္င္----ဘုိခါ႐ိွဘုိခါ႐ိွဘုိခါ႐ိွဘုိခါ႐ိွ    အျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္၍ ၎သည္ ဘိုခါ႐ွိဒုတိယအမ်ိဳးအစား 
ျဖစ္သည။္ မီးဖုိေဆာင-္ဘုိခါ႐ိွသည ္ အစားအစာအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိေအာက္ဆီဂ်င္မ႐ိွေသာ 
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အေျခအေနေအာက္တြင္ ကေစာ္ေဖါက္ျခင္းမွေျမဆီကုိျပဳျပင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကေစာ္ေဖါက္ေသာ 
ျဖစ္စဥ္သည ္ေအာက္ဆီဂ်င္မ႐ိွေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ျဖစ္ေပၚသည့္နည္းတူပစၥည္း မ်ားကုိပုပ္ 
သုိးျခင္းႏွင့္ပုပ္သုိးလာျခင္းမွတားဆီးသည္။ မီးဖုိေဆာင္-ဘုိခါ႐ွိကုိထုတ္လုပ္ျခင္းသည္အိမ္ေထာင္စု 
မ်ားႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားေအာက္ပါတုိ႔ကိုေပးပါ သည။္ 

• အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတုိ႔မ ွ အစားအစာအေလအလြင့္မ်ားကုိဆုိး၀ါးေသာ 
အနံ႔ႏွင့္အစုိင္အခမဲျဖစ္ဘဲ ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ လယ္ယာျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား 
အတြက္ေရာက္႐ွိသြားမည့္ အၾကြင္းအက်န္အေလအလြင့္မ်ား၏ ပမာဏကုိေလ်ာ့နည္း 
ေစရန္အဆင္ေျပစြာစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သည့္နည္းလမ္းျဖစ္သည ္ (အဆီပါေသာ အစားအစာအပါ 
အ၀င္ႏွင့္ အသားႏွင့္အဆီ အၾကြင္းအက်န္မ်ား)။  

• ဥယ်ာဥ္ေျမဆီတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ေျမၾသဇာျပည္၀့မႈကုိတုိးေစေသာအေကာင္းဆုုံးေျမ 
ဆီျပဳျပင္မႈအတြက္အဆက္မျပတ္ေသာအခြင့္အလမ္းကုိေပးသည္။ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ 
ေသာေျမဆီေအာ္ဂင္နစ္စင္ကိုလည္းအက်ိဳးျပဳသည္။ 

 

မီးဖုိေဆာင္-ဘုိခါ႐ိွကုိထုတ္လုပ္ရန ္ အစားအစာအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိေလလုံေသာဗူးတြင္ထည့္၍ 
ကေစာ္ေပါက္ေစေသာမုိက္ခ႐ုိေအာ္ဂနဲစ္စင္ကေစာ္ေပါက္ေစေသာမုိက္ခ႐ုိေအာ္ဂနဲစ္စင္ကေစာ္ေပါက္ေစေသာမုိက္ခ႐ုိေအာ္ဂနဲစ္စင္ကေစာ္ေပါက္ေစေသာမုိက္ခ႐ုိေအာ္ဂနဲစ္စင္မ်ားပါ၀င္သည့္စပါးခြံ သုိ႔မဟုတ္ ဂ်ံဳခြံ က့ဲသုိ႔ေသာအရာမ်ား 
ကုိကယ္ရီ ယာတစ္ခုျဖင့္သန္႔စင္ထားသည့္စမ္းသပ္ေအာ္ဂနစ္စင္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္သည္။ (ဥပမာ-
သဘာ၀ႏုိ႔ေရာင႐ိွ္ေသာ အက္စစ္ဘက္တီးရီးယာ၊ တေဆးႏွင့္ပုိတုိထေရာ့ဖစ္ဘက္တီးရီးယား)။ 
ထုိသုိ႔ေသာမိုက္ခ႐ိုေအာ္ဂဲနိစင္မ်ား၏အေျခခံမ်ားမွာ ေဖၚျမဴလာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ေရာင္းေလ့႐ိွသည့္ စီးပြား 
ျဖစ္ထုတ္လုပ္သည့္ ထိေရာက္မႈ႐ိွေသာထိေရာက္မႈ႐ိွေသာထိေရာက္မႈ႐ိွေသာထိေရာက္မႈ႐ိွေသာ    မွန္ဘီလူးႏွင့္မွန္ဘီလူးႏွင့္မွန္ဘီလူးႏွင့္မွန္ဘီလူးႏွင့္သာျမင္ႏုိင္ေသာသက္႐ိွမ်ားသာျမင္ႏုိင္ေသာသက္႐ိွမ်ားသာျမင္ႏုိင္ေသာသက္႐ိွမ်ားသာျမင္ႏုိင္ေသာသက္႐ိွမ်ား    ((((မုိက္ခ႐ုိေအာ္မုိက္ခ႐ုိေအာ္မုိက္ခ႐ုိေအာ္မုိက္ခ႐ုိေအာ္    
ဂဲနိစင္မ်ားဂဲနိစင္မ်ားဂဲနိစင္မ်ားဂဲနိစင္မ်ား) ) ) ) ((((Effective Microorganisms(EM)) ျဖစ္သည္။  မုိက္ခ႐ုိေအာ္ဂဲနိစင္ မ်ားႏွင့္ 
ဆင္တူသည့္စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာအေျခခံ မ်ားမွာIMO- ၁ (သို႔) ၂ တုိ႔ျဖစ္၍ ဘာခိလား(Berkelaar) 
၏ေဆာင္းပါျဖစ္သည္စ့ာေရးသူ၏ထပ္ေဆာင္းေရး သားခ်က္http://www.echonet.org/repository# 

938:d:Issue110Supplementတြင္ေဖၚျပထားသည္။တိမ္ (ထူထပ္မႈမ႐ိွ)ေသာအစားအစာအၾကြင္း 
အက်န္၏အလႊာတစ္ခုစီတုိ႔ကုိ သန္႔စင္ထားသည့္စမ္းသပ္စပါးခြံကယ္ရီယာျဖင့္ျဖန္း၍၊ အလႊာလုိက္ 
ကြန္တင္နာျပည့္သည္အထိဆက္၍လုပ္ကုိင္သည္။ ေအာက္ဆီဂ်င္ ကင္းေသာ အျခအေနမ်ားေအာက္ 
အနားတြင္သုိေလွာင္၍ မုိက္ခ႐ုဘ္မ်ားသည္မီးဖိုေဆာင္အၾကြင္း အက်န္ တစ္ေလွ်ာက္ ျပန္႔ၿပီးယင္း 
ပစၥည္းမ်ားကုိကေစၚေပါက္ေစသည္။ 
 

မွန္ကန္စြာျပဳလုပ္ပါက ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔မဟုတ္ပုတ္သုိးသည့္အနံ႔႐ိွလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ကေစာ္ေဖါက္ထား 
ေသာအစားအစာအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ ေျမႀကီးထဲသုိ႔မထည့္မီအထိ ၾကာ႐ွည္ေသာကာလ၊ လေပါင္း 
မ်ားစြာပင္လွ်င္ စုေဆာင္း၍သုိေလွာင္ႏုိင္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ဥယ်ာဥ္ထဲသုိ႔ေပါင္းထည့္သည့္ 
ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္ ဘိုခါ႐ိွသည ္ ေျမႏွင့္တူေသာအရာျဖစ္လာ၍ ေျမဆီ 
သုိ႔ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင္ ့အပင္အတြက္ အဟာရမ်ားႏွစ္မ်ိဳးစလုံးေပးမည္။  
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မေဲဂ်ာ့တကၠသိုလ္႐ိွဓါတ္ခြဲခန္းမွ မီးဖုိေဆာင-္ဘုိခါ႐ိွတစ္သုတ္ကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈျပဳလုပ္ခဲ့၍N-P-K 
အဆင္ ့ မ်ားသည ္ အျခားေသာသဘာ၀ေျမၾသဇာႏွင့္တိရစၧာန္ေခ်းမွေျမေဆြးမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္္ႏိုင္သည ္
ဟုေဖၚျပသည္။  
 

• မီးဖိုေဆာင္-ဘုိခါ႐ွ ိ၂.၂၉ - ၀.၇၇ - ၀.၉၇ 

• တီေကာင္ကဲ့သုိ႔ေသာအေကာင္ငယ္မ်ားထည့္ျခင္း ၀.၅ - ၀.၅ - ၀.၃ 

• ေသြးေျခာက္ ၁၃ - ၂ - ၀ 

• ၾကက္ေခ်းေျမေဆြး ၄.၄ - ၂.၁ - ၂.၆ 

• ႏြားေခ်းေျမေဆြး ၂.၄ - ၀.၇ - ၂.၁ 

မီးဖုိေဆာင္မီးဖုိေဆာင္မီးဖုိေဆာင္မီးဖုိေဆာင္----ဘုိခါ႐ိွအတြက္ဘုိခါ႐ိွအတြက္ဘုိခါ႐ိွအတြက္ဘုိခါ႐ိွအတြက္    သန္႔စင္ထားသည့္စမ္းသပ္စပါးခြံကယ္ရီယာသန္႔စင္ထားသည့္စမ္းသပ္စပါးခြံကယ္ရီယာသန္႔စင္ထားသည့္စမ္းသပ္စပါးခြံကယ္ရီယာသန္႔စင္ထားသည့္စမ္းသပ္စပါးခြံကယ္ရီယာ    တစ္ခုျပဳလုပ္တစ္ခုျပဳလုပ္တစ္ခုျပဳလုပ္တစ္ခုျပဳလုပ္    
ျခင္းျခင္းျခင္းျခင္း 

သန္႔စင္ထားသည့္စမ္းသပ္စပါးခြံကယ္ရီယာ-အေျခခံအားျဖင့္ဖြဲႏုကုိ EM ျဖင့္ျပဳျပင္ထားေသာအရာ-
သည ္ မီးဖုိေဆာင္-ဘုိခါ႐ိွထုတ္ရာတြင္လုိအပ္ေသာ အစားအေသာက္အၾကြင္းအက်န္အေလ အလြင့္ 
မ်ားကုိ ကေစာ္ေဖါက္ထားသည့္ေအာ္ဂနဲစ္စင္မ်ားကုိ သန္႔စင္ထားရန္အသုံးျပဳသည္။  
 

• စပါးခြံ ၅ kg (lb.) 
• ၂၀ ml (၁.၄ စားပြဲတင္ဇြန္း) EM•1® 

(အေျခခံ၊ EM ၏တုိးခ်ဲ႕ထားျခင္းမ႐ွိေသာ 
စီးပြားျဖစ္ပံုေသနည္းေဖၚထုတ္ျခင္း) 
သုိ႔မဟုတ္ IMO-1/IMO-2. 

• ၂၀l(၁.၃၅စားပြဲတင္ဇြန္း)တင္လဲ ရည္မ်ား 
• ေရ ၁လီတာ (၁.၀၅ တစ္ဂါလံေလးပုံ 

တစ္ပံ)ု 
 

စမ္းသပ္မႈျပဳထားလုပ္သည့့္စပါးခြံကယ္ရီယာ 
အတြက္အစီအစဥ္မွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ 
သည။္ 
 

၁။ သန္႔စင္ထားသည့္စမ္းသပ္စပါးခြံကယ္ရီယာ 
၅ kg ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ 
EM မိုက္ခ႐ုပ္မ်ားကုိထုတ္ေပးရန ္ တင္လရဲည ္
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၂၀ml ကုိ ေရ(ကလုိရင္းျပဳလုပ္ထားျခင္းမဟုတ္ သည္ ့အရာကုိအမ်ားအားျဖင့္အႀကံျပဳသည)္ ၁လီတာ 
တြင္၂၀ ml of EM•1® သုိ႔မဟုတ္ IMO-1/IMO-2 တုိ႔ႏွင့္တစ္ပါတည္း ေဖ်ာ္ပါ။ ေပ်ာ္၀င္ရည္ကုိ 
အလုံပိ္တ္ ထားေသာပလပ္စတစ္ပုလင္းတြင္ ၅-၇ ရက္ခန္႔ ေနတိုက္႐ိုက္မထိ ေအာင္ထားပါ။ 
(လုိအပ္ပါက) ပုိေနေသာ ဂက္စ္မ်ားကုိတစ္ေန႔ တစ္ႀကိမ္အျမန္ထုတ္ပါ။ 
 
ရက္ေပါင္းမ်ားစြာေနာက္ပုိင္းတြင္ခ်ိဳင့္တစ္လုံးထဲ၌EM (သို႔) IMO-1/IMO-2 ၏ထပ္ျဖည့္ေပ်ာ္၀င္ေရကိ ု
စပါးခြံ ၅ kg ႏွင့္ေကာင္းစြာေရာေမႊပါ။ ၄၀-၅၀ရာခုိင္ႏႈန္းအဆင့္စုိထုိင္းမႈလုိအပ္၍အရည္ကုိ လြန္ကဲ 
စြာထည့္ျခင္းမွေ႐ွာင္ပါ။ EM (သုိ႔) IMO-1/IMO-2 ၏ထပ္ျဖည့္ေပ်ာ္၀င္ေရကုိထည္ ့ ေနစဥ္ 
ေစာင့္ၾကည့္ထိန္း သိမ္းႏုိင္ရန္အခြံအခ်ိဳ႕ကုိေဘာ္လုံးက့ဲသုိ႔မၾကာခဏညစ္ၾကည့္ပါ။ ကေစာ္ေဖာက္ထား 
ေသာဘုိခါ႐ွိေျမၾသ ဇာနည္းတူ အခြံလုံးမ်ားမွညွစ္ထုတ္ရန္အရည္မ႐ွိေတာ့၍ ယင္းပစၥည္းကုိလႊတ္ 
လုိက္ေသာအခါ ပံုမပ်က္၊ သုိ႔ေသာ္ထိမိေသာအခါပ်ိဳက်ပါက သင့္ေလ်ာ္ေသာစုိထုိင္းသည့္ ပမာဏ 
သုိ႔ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ စပါးခြ ံ ၅kgအထဲသုိ႔ထပ္ျဖည့္ေပ်ာ္၀င္ေရတစ္လီတာလုံးလုံးထည္ ့ ရန္လုိခ်င္ 
မွလုိ္မည္။ 
 

 

၃။ ကယ္ရီယာကုိခုိင္ခန္႔ေသာ ပလပ္စတစ္ 
အိတ္တြင္ ကေစာ္ေဖာက္မည္ဆုိပါက၊ စုိထုိင္းမႈ 
ျပဳလုပ္ထား ေသာပစၥည္းမ်ားကုိေလမခုိရန္ဖိခ်၍ 
ေလအပိုမ်ားကုိထုတ္ၿပီးေသာအခါ အိတ္ကုိ တင္း 
ၾကပ ္ စြာခ်ည္ပါ။ စမ္းသပ္မႈျပဳထားလုပ္သည့့္ 
စပါးခြံကယ္ရီယာအိတ္ကုိ အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္   
ေစဘဲႏွစ္ပတ္သုိ႔မဟုတ္ ထုိထက္ၾကာေအာင္ ထား 
ပါ။ 
၄။ ေအာက္ဆီ 

ဂ်င္ကင္းေသာသုိ
ေလာင္ျခင္းႏွစ ္
ပတ္သုိ႔မဟုတ္ထုိ

ထက္ၾကာေသာအခါကယ္ရီယာသည္ကေစာ္ေပါက္၍ မုေရာစပါး 
ေဖာက္ထားေသာအနံ႔ျဖစ္လာသည္။ ၎အေပၚတြင္မိႈျဖဴအခ်ိဳ႕ 
ေပါက္ေနသည္ကုိလည္းေတြ႔ရမည္။ 
ယင္းမွာအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည္ ့ ကေစာ္ေပါက္မုိက္ခ႐ုိ ေအာ္ဂဲ 
နိစင္မ်ား ႐ိွေနသည္ကိုညႊန္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္မလုိလား 
အပ္ေသာ အမေဲရာင္မႈိသုိ႔မဟုတ္ အစိမ္းေရာင္မႈိ မ်ား႐ိွေနပါက 
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စမ္းသပ္မႈျပဳထားလုပ္သည့့္စပါးခြံတြင္မ်ားလြန္းေသာေလ(သုိ႔) ညစ္ညမ္း၍ေရာဂါမကင္း (သုိ႔) 
စုိစြတ္လြန္းျခင္းဟုအဓိပါယ္ရသည္။ ၎အေပၚတြင္အမေဲရာင္မႈိသုိ႔မဟုတ္အစိမ္းေရာင္မႈိမ်ား ႐ွိေန 
ပါကစပါးခြံကယ္ရီယာကုိအသုံးမျပဳပါႏွင့္။ 
၅။ ေျခာက္ေစရန္အတြက္ စုိစြတ္၍ကေစာ္ေပါက္ေသာကယ္ရီယာကုိလက္ျဖင့္ေျခ၍ ေနေရာင္ 
ေအာက္တြင္ ကင္းဘတ္ပိတ္စမ်ားအေပၚတြင္ျဖန္႔ပါ။ နာရ၀ီက္တစ္ခါျခား၍ စမ္းသပ္မႈျပဳထားလုပ္ 
သည့္ဖြဲႏုေအာ္ဂနစ္စင္ကို ထြန္ျခစ္ျဖင့္ထပ္ခါထပ္ခါလုံး၀ေျခာက္သြားသည္အထိျဖန္႔ပါ။  
၆။ အမႈန္႔ႀကိတ္တလိမ့္တုံးကိုအသုံးျပဳ၍ ေျခာက္သည့္အခြံခ ဲအႀကီးအငယ္အားလုံးကုိခြဲပါ။ 
၇။ေျခာက္ေနေသာသန္႔စင္ထားသည့္စမ္းသပ္မႈျပဳထားလုပ္သည့့္စပါးခြံကိုၾကာ႐ွည္သိုေလွာင္ရန္ 
အတြက္ အလုံ ပိတ္ထားေသာ ပလပ္စတစ္အိတ္ (သုိ႔) ေလလုံေသာထည့္စရာ တြင္ခ်ိတ္ပိတ္ 
၍ထည့္ပါ။ ေျခာက္ေသြ႔၍ ေအာက္ဆီဂ်င္ကင္းေသာ အေျခ အေနမ်ားအနီးတြင္ စမ္းသပ္မႈျပဳထား 
လုပ္သည့္ေအာ္ဂနစ္စင္ ကယ္ရီယာကုိ တစ္ႏွစ္(သုိ႔)တစ္ႏွစ္အထက္သုိေလွာင္ႏုိင္သည္။ အမ်ား 
အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား/လယ္ယာမ်ားတြင္အသုံးျပဳရန္အတြက္သန္႔စင္ထားသည့္စမ္းသပ္ 
ေအာ္ဂနစ္စင္ကယ္ရီယာတစ္သုတ္အတြက္အထက္တြင္ဇယားျပဳထားေသာပစၥည္းအားလံုးကုိပုိ၍
မ်ားေသာ အေရအတြက္ျဖင့္ေရာႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင ္ အျခားေသာကြဲျပားသည္ ့ ဘုိခါ႐ိွ ကယ္ရီ 
ယာမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္၍ အသုံးျပဳသည္။ ဖိလိပိုင္ႏုိင္ငံ၊ ပလ၀မ္႐ွ ိ အာလုိဟာ အိမ္မ ွ ခိသ္ မစ္ခဲ 
လစန္ (Keith Mikkelson at Aloha House in Palawan, Philippines) သည ္ ေအာက္ပါ 
ကယ္ရီယာအေရာအေႏွာကုိအသုံးျပဳသည။္ 
• အုန္းသီးေျခာက္အၾကမ္း(အုန္းသီးေျခာက္အသား) ၁ အိတ္ 

• မီးေသြးဓါတ္ျပဳထားေသာစပါးခြ ံ၃ အိတ္ 

• အဆင္-့နိမ့္စပါးဖြဲႏုခြ ံ၃ အိတ္ 

• ဓါတ္ျပဳၿပီးသားႏွင့္ထပ္ေဆာင္ထားေသာEM ေပ်ာ္၀င္ရည္၊ခ်က္ျခင္း အသုံးျပဳရန္ုျပဳလုပ္ ထား 
သည္။ ၂၀၀ ml (၆.၈ ယူအက္စ ေအာင္စ) 
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• တင္လဲရည ္

 

အလုိဟာအိမ္တြင္ မံထားေသာအုံးသီးဆံတစ္အိတ္ကုိ အဆင္-့န္ိမ့္စပါးဖြဲႏုခြံသုံးအိတ္ႏွင့္မီးေသြးဓါတ္ျပဳ 
ထားေသာစပါးခြံ ၃ အိတ္ေရာသည္။ [Ed:ကာဘြန္ဓါတ္ျပဳထားေသာစပါးခြံ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ 
လင့္ခ္ကုိ မီွွျငမ္းပါ´PhilRice Open Type Carbonizer´http://terrapreta.bioenergylists. 

org/philricecarbhull]. ပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ားကုိေဂၚျပားျဖင့္ဘိလပ္ေျမၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္အေျခာက္ 
ေမႊပါ။ပစၥည္းအေျခာက္မ်ားကုိ ေမႊၿပီးပါကEM ေပ်ာ္၀င္ရည ္ (၁၀လီတာ/ေရ ၂.၃ ယူအက္ဂါလံ 
တြင္ေရာေသာ EME ၂၀၀ ml ႏွင့္ တင္လဲရည္၂၀၀ ml အေရာအေႏွာမွျပဳလုပ္သည)္ ကုိ ေရထည့္၍ 
ပါ၀င္သည့္ပစၥည္း အေျခာက္မ်ားျဖင့္ေရာေႏွာသည္။ ယင္းမွာ လုိအပ္သည္ ့ စုိထုိင္းဆပါ၀င္မႈ ၄၀-၅၀ 
သန္႔စင္ထားသည့္ စမ္းသပ္ေအာ္ဂနစ္စင္ကယ္ရီယာကိုကေစာ္ေဖာက္၍ ေလလုံေသာဘူးမ်ားတြင္ 
သုိေလွင္သည္။ (ဥပမာ စည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၂၀ လီတာ ပလပ္စတစ္ပုံးမ်ား) 
 

စြန္႔ပစ္အစားအစာမ်ားကုိစြန္႔ပစ္အစားအစာမ်ားကုိစြန္႔ပစ္အစားအစာမ်ားကုိစြန္႔ပစ္အစားအစာမ်ားကုိ    ကေစာ္ေဖါက္ျခင္းကေစာ္ေဖါက္ျခင္းကေစာ္ေဖါက္ျခင္းကေစာ္ေဖါက္ျခင္း 
 

သန္႔စင္ထားသည့္စမ္းသပ္ေအာ္ဂနစ္စင္ကယ္ရီယာအဆင္သင့္ျဖစ္ေသာအခါမီးဖုိေဆာင-္ဘုိခါ႐ိွ ထုတ္ 
လုပ္မႈကုိစတင္ႏုိင္သည္။ ေလလုံေသာအဖုံး႐ိွပါသည့္ပလပ္စတစ္ခ်ိုဳင့္ကုိအသုံးျပဳ၍ပိုေသာအေရမ်ား 
ကုိစုတ္ယူ ရန ္သတင္းစာစာ႐ြက္ သို႔မဟုတ္ ကတၳဴစကၠဴတစ္လႊာကုိေအာက္ေျခတြင္ခင္းပါ (ဤအဆင့္ 
ကုိလုပ္ရန္/ မလုပ္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္သည)္။ ထုိ႔ေနာက္သန္႔စင္ထားသည့္စမ္းသပ္စပါးခြံတစ္ဆုပ္ 
ကုိခ်ိဳင္႔၏ ေအာက္ေျခ တြင္ျဖန္းပါ။  
 
ယင္းအဆင့္မွစတင္၍ စြန္႔ပစ္အစားအစာမ်ား (မပုတ္ေသာ) ကိုခ်ိဳင့္ထဲတြင္ စမ္းသပ္မႈျပဳထားသည့္ 
စပါးခြံ ျဖန္းထားေသာအလႊာပါးအေပၚတြင္အလႊာပါးအျဖစ္ခင္းပါ။ စမ္းသပ္မႈျပဳထားသည့္ စပါးခြံမ်ားကုိ 
ထူထပ္စြာ ထည့္ရန္မလုိပါ။ အနည္းဆုံး ၁-၂လကၼ စြန္႔ပစ္အစားအစာမ်ားအလႊာတုိင္း၏အေပၚတြင္ဖြႏုဲ 
ကုိျဖန္းရမည္။ ေအာက္ဆီဂ်င ္ကင္းေသာ အေျခ အေနမ်ားတုိးတက္ေစရန္၊ စြန္႔ပစ္အစားအစာမ်ားကုိ 
ခ်ိဳင့္ထဲတြင ္ ေလခုိ ေသာေနရာမ်ားကုိဖယ္႐ွားရန္ဖိခ်ပါ။ ခ်ိဳင့္ျပည့္သည္အထိထုိက့ဲသို႔ဆက္လက္၍ 
ျပဳလုပ္ပါ။ 
 

ပုံးသည္ေလလံုး၀လုံေနျခင္းမ႐ိွပါကပုံးႏွင့္အဖံုးၾကားတြင္ပလပ္စတစ္ကုိထပ္ေဆာင္းခ်ိတ္ပိတ္ျခင္းအ 
ျဖစ္အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 
ေလႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈကုိပိုမုိနည္းပါးရန္ျပဳလုပ္ရန္က်စ္လစ္ေသာပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္ ပလပ္စတစ ္အိတ္ 
ေနာက္တစ္လႊာကိုထား၍ေလးေသာအရာတစ္ခုျဖင့္ဖိထားပါ (ဥပမာ-သစ္သားစင္းတုံး)။ 
 

ညစ္ေပမႈအနည္းဆုံးျဖစ္ရန္ သင္သည္ခ်ိဳင့္မွအရည္မ်ားကုိႀကိဳးစား၍ထုတ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ 
ေသာ စီးပြားျဖစ္မီးဖိုေဆာင္-ဘိုခါ႐ိွခ်ိဳင့္/ပုံးမ်ားတြင္´bokashi tea´အရည္မ်ားကုိအလြယ္တစ္ကူဖယ္ 
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ထုတ္ႏုိင ္ေသာ အဆုိ႔မ်ားျဖင့္တပ္ထားသည္။ ယင္းအေရကုိအားေပ်ာ့ရန္ေရေရာ၍အပင္မ်ား အဟာရ 
အတြက္အသုံး ျပဳသည္။  
 

ခ်ိဳင့္ျပည့္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ အဖုံးျဖင့္တင္းၾကပ္စြာခ်ိတ္ပိတ္ထားရမည္။ ပါ၀င္ေသာအရာမ်ားကုိ ေအး 
ျမ၍ အရိပ္႐ိွေသာေနရာတြင္အနည္းဆုံးႏွစ္ပတ္ခန္႔ကေစာ္ေဖာက္ပါ။ ႏုိ႔ေရာင္႐ိွေသာအက္စစ္ကေစာ္ 
ေဖာက္ျခင္းျဖင့္ ဓါတ္ေငြ႔ထုတ္ျခင္းနည္းပါးမည္ျဖစ္၍ ဖိအားအနည္းငယ္ျဖစ္ေပၚလာမည္။ သုိ႔ေသာ္ 
အျဖဴေရာင္မႈိသည ္ထုတ္လုပ္ေသာပစၥည္းအေပၚတြင္ေပၚလာရန္႐ိွၿပီး အက်ိဳးျပဳဘက္တီရီးယားတည္႐ွ ိ
ေနျခင္းကုိေဖၚျပသည္။ အထက္တြင္ေဖၚျပသည့္အတုိင္းအမ်ားအားျဖင့္ မီးခိုးေရာင္၊ အနက္သုိ႔မဟုတ္ 
အနီေရာင္မႈိႏွင့္ ပုတ္သုိးေသာအနံ႔မ်ား႐ွိပါက ကေစာ္ေဖာက္ေသာျဖစ္စဥ္သည္အမွန္တစ္ကယ္ပင္ 
မေအာင္ျမင္၍ ထုိပစၥည္းမ်ားကုိစြန္႔ပစ္ရမည္။ သင့္ေလ်ာ္မႈ႐ိွေသာအေျခအေနေအာက္တြင္ မီးဖိုေဆာင္ 
ဘုိခါ႐ိွသည္လေပါင္း မ်ားစြာသုိေလွာင္ႏုိင္ သည္။ 
 

ကေစာ္ေဖာက္ထားေသာဘုိခါ႐ွိပုံးမ်ားကုိ ႀကိဳးစား၍ခ်ိတ္ပိတ္ေသာ္လည္းအ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးျဖစ္ေသာ 
ယင္ေကာင္ အနက္မ်ားသည ္မၾကာခဏဘုိခါ႐ိွပံုးမ်ားထဲသုိ႔၀င္၍ဥမ်ားကုိဥၾကသည္။ ဥပုံအခဲမ်ား-အ၀ါ 
သုိ႔မဟုတ ္ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္ ၁မီလီမီတာအ႐ွည္ဥမ်ားသည ္ လုိခါ႐ိွကုိဖံုးထားေသာ ပလပ္စတစ္မ်ားအေပၚ 
တြင္ ေနရာယူထားသည ္ ကုိေတြ႔ရ မည္။ ဥမ်ားကုိ ဥၿပီးရက္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေသာအခါ ပိုတုံးလုံး 
ေကာင္မ်ား ျဖစ္လာမည္။ ကံေကာင္းသည္မွာ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးျဖစ္ေသာယင္ေကာင္အနက္မ်ားႏွင့္ 
ပုိတုံးလုံးေကာင္ မ်ားသည္ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ကပ္ေရာဂါပိုးမ်ား မဟုတ္ပါ၊ ပုိတုံးလုံးေကာင္မ်ားသည္ 
အမွန္အားျဖင့္ၾကက္မ်ားႏွင့္ငါးမ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာပ႐ုိတင္းဓါတ္ အေျခခံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပုိတုံး 
လုံးေကာင္မ်ားကုိ ၾကက္ မ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ငါးမ်ားကုိေၾကြးေကာင္းေၾကြးမည္ သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔၏ဖြ႔ံၿဖိဳး 
မႈအတြက္ အစဥ္သင့္ေလ်ာ္ ေသာေျမေဆြး/ဗာမီေျမေဆြးထုတ္လုပ္ေသာေနရာသုိ႔ ျပန္ထည့္မည္။ 
ထုိေနရာတြင္ ၎တုိ႔႐ိွေနသ၍ ဆက္လက္ၿပီးစုေဆာင္းႏုိင္သည္။ 
 

ကေစာ္ေပါက္ကေစာ္ေပါက္ကေစာ္ေပါက္ကေစာ္ေပါက္မီးဖုိေဆာင္မီးဖုိေဆာင္မီးဖုိေဆာင္မီးဖုိေဆာင္----ဘုိခါ႐ိွဘုိခါ႐ိွဘုိခါ႐ိွဘုိခါ႐ိွကုိကုိကုိကုိ    ေျမဆီျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ထည့္ျခင္းေျမဆီျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ထည့္ျခင္းေျမဆီျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ထည့္ျခင္းေျမဆီျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ထည့္ျခင္း    
လုံေလာက္စြာကေစာ္ေဖာက္ၿပီးေနာက္ ၿပီးစီးသြား 
ေသာဘုိခါ႐ွိကုိဥယ်ာဥ္ထဲတြင ္ ၾကြက္မ်ားႏွင့္အျခား 
ေသာတိရစၧာန္မ်ား၏ ေႏွာင့္ယွက္မႈကင္းရန္ 
အနည္းဆုံး၁၅-၂၀cm (၆-၈ လကၼ) ေအာက္႐ွ ိ
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ေသာေျမတြင္း အေပါက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ေျမာင္း မ်ားတြင္ျမွပ္ထားရမည္။ ဘုိခါ႐ွိျဖင့္ ေျမဆီကိုေရာ 
ျခင္းျဖင့္ ေျမေဆြးျပဳလုပ္ျခင္း၏ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ကုိပုိ၍ျမန္ေစရန္အေထာက္အကူ ျဖစ္မည္။ 
 

အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးျဖစ္ေသာယင္ေကာင္အနက္မ်ားသည္တိမ္ေသာေနရာတြင္႐ွိသည့္ဘုိခါ႐ွိတြင္မဆိုေျမ
ဆီမွတစ္ဆင့္လိႈင္ေခါင္းမ်ားေဖါက္ၿပီးဥ ဥၾကၿပီးပုိးတုံးလုံးကုိေနာက္ရက္မ်ားစြာၿပီးေနာက္ေတြ႔ရသည္။ 
တဖန္ဤရာအတြက္စိုးရိမ္ရန္မလုိပါ။သုိ႔ေသာ္ျမွပ္ထားေသာဘုိခါ႐ွိကုိေျမႀကီးထဲတြင္ေျမေဆြးျပဳလုပ္၍မ
ၿပီးမ ီအေႏွာက္အယွက္ ေပးျခင္းခံရပါက ႏွစ္သက္ဖြယ္မေကာင္းေသာအနံ႔ျဖစ္လာႏ္ုိင္သည္။ 
 
ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာၾကာေသာအခါ(အေျခအေနအေပၚမူတည္၍) ကေစာ္ေပါက္မီးဖုိေဆာင္ ဘုိခါ႐ိွ 
သည ္ ေျမေဆြး၊ ေျမဆီႏွင့္တူေသာပစၥည္းအျဖစ္သုိ႔ေျပာင္းလဲသြားမည္။ ေျမေဆြးျပဳလုပ္ေသာအစီ 
အစဥ္ၿပီးေျမာက္ပါကယခင္အစားအေသာက္အၾကြင္းအက်န္မ်ားသည္မေကာင္းေသာအန႔ံမရိွသင္ ့
ေတာ့ပါ။ 
 

ေျမဆီထဲသုိ႔ေပါင္းစီးသြားသည္နွင့္တစ္ၿပိဳင္နက ္ ၿပီးစီးသြားေသာ မီးဖိုေဆာင္-ဘိုခါ႐ိွသည ္ အဟာရႏွင့္ 
အက်ိဳးျဖစ္ေစေသာမိုက္ခရုပ္မ်ားကုိမ်ားလာေစမည္ျဖစ္ၿပီးေျမဆီလႊာအေနအထားကုိလည္းတိုးတက္ 
ေစမည္။ တီေကာင္မ်ား၊ ေက်ာ႐ိုးမဲ့သတ၀ၱါမ်ားႏွင့္အျခားေသာေသးငယ္သည့္ သတၱ၀ါမ်ား၊ေျမဆီ၏ 
က်န္းမာေရးကုိ ညႊန္ျပေသာေျမေဆြးျပဳလုပ္ထားေသာဘုိခါ႐ွိတြင္မ်ားလာမည္။ ေကာက္ပသီဲးႏံွမ်ား 
သည္လည္း အက်ိဳး ေက်းဇူးခံစားရမည္။ 
 

နိဂုံးနိဂုံးနိဂုံးနိဂုံး 
 

ကေစာ္ေပါက္ဘုိခါ႐ွိေျမၾသဇာႏွင့္ မီးဖုိေဆာင္-ဘုိခါ႐ွိႏွစ္မ်ိဳးစလုံးသည ္ ထုတ္လုပ္ရန္အသင့္အတင့္ 
လြယ္ကူ၍ အက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစသည္။ ဘုိခါ႐ိွႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကိုအသုံးျပဳမႈသည္ဂ်ပန္ႏွင့္ 
ကမၻာတစ၀ွ္မ္းသုိ႔ ေကာင္းစြာျပန္႔ႏံွ႔သြားလ်က္႐ွိသည္။ ျပဳလုပ္ေသာအစီအစဥ္ႏွင့္အသုံးျပဳပုံကြာျခား 
ေသာ္လည္း ကေစာ္ေပါက္ ဘုိခါ႐ိွ ေျမၾသဇာႏွင့္ မီးဖုိေဆာင္-ဘုိခါ႐ိွႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတို႔ကုိ အေသးစား 
လယ္ယာမ်ားႏွင့္ အိမ႐ိွ္ဥယ်ာဥ္မ်ား တြင္အသုံးျပဳရန္အတြက္ထုတ္ရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
 

မီွျငမ္းခ်က္မ်ားမီွျငမ္းခ်က္မ်ားမီွျငမ္းခ်က္မ်ားမီွျငမ္းခ်က္မ်ား  

Beng Ngoun. E-mail communication. January 4, 2013. 
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