
ထုိင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပုိင္း gm/ccs ထုတ္လုပ္ျခင္း 

ထုိင္းႏုိင္ငံေျမွာက္ပိုင္း သီးညွပ္စုိက္ပ်ိဳ းရာတြင္ ေျမဩဇာပုိမြန္လာေစရန္အတြက္ ေျမဆီထဲသုိ႕ 
ေပါင္းစည္းေရာယွက္သြားေသာအပင္မ်ားကုိ အသုံးျပဳပံ ု
ECHO အာရွမွတ္တမ္း 
ECHO ဖြံ႕ျဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ားအတြက္ ေဒသဆုိင္ရာထပ္ေဆာင္းစာေစာင္ 
အမွတ္စဥ္ ၁၀၊ ဇူလုိင္လ ၂၀၀၁ 
ရစ္(ခ)ဘားနက္ 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ECHO အာရွအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ စင္တာ (ECHO Asia Impact Center) 

 
နိဒါန္း 
မုိးရာသီအကုန္ပုိင္းကာလ ထုိင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၊ ခ်င္းေဒါင္း (Chiang Dao) ခရုိင္တြင္ရွိေသာ ေတာင္ေပၚတုိင္းရင္းသား 
မ်ားေနထုိင္ေသာ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္စုကုိ အစဥ္အျမဲ၀န္းရံလ်က္ရိွေသာ ေတာင္ေပၚလယ္ကြင္းမ်ားကုိ အစိမ္းေရာင္ 
အေသြးအရည္အမ်ိဳးမ်ိဳ းျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ဤအစိမ္းေရာင္ေဒသကုိ တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေသာ လီစူး၊ လားဟူ၊  

အာခါ၊ ပေလာင္ႏွင့္ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားကပိုင္ဆုိင္၍ ယင္းတုိ႕တြင ္
ပဲယဥ္း (rice bean - Vigna umbellata)၊ ပဲလြမ္း (Black bean/ Cowpea –  

Vigna unguiculata) ၊ ပပဲုဇြန္ (Lablab bean - Lablab purpureus)၊ ေျမပဲ 
(Peanut - Arachis hypogaea) ႏွင့္ ပတဲလတ္ (Jack bean - Canavalia 

ensiformis) တုိ႕ပါ၀င္ေပါင္းစပ္ ထားေသာ သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးရာတြင ္
ေျမဩဇာပုိမြန္ ေကာင္းလာေစရန္အတြက္ ေျမဆီထဲသုိ႕ ေပါင္းစည္း 
ေရာယွက္သြားေသာ အပင္မ်ား (gm/ccs) ပါ၀င္သည္။  

gm/ccs က်ယ္ျပန္႕စြာစုိက္ပ်ိဳးျခင္းသည ္ပေဲတာင့္ရွည္ႏွင့္ ေျပာင္းဖူးကုိ 
အလွည့္က်သီးညွပ္စုိက္ေသာ (legume-maize relay cropping) 
စနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ၍္ ၁၉၈၀ခုႏွစ္မ်ားတြင ္ေဒသခံလယ္သမား 
မ်ားမွတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သီးညွပ္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း(Relay Cropping) 

ဆုိသည္မွာ သီးႏွ၂ံမ်ိဳး သုိ႕မဟုတ္ ထုိထက္မ်ားေသာသီးႏွံမ်ားကုိ ယင္းတုိ႕ ၾကီးထြားလာေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ညွပ္၍ 
စုိက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယ သီးႏွံမ်ားကို ပထမသီးႏွ၀ံတ္မႈံကူးသည့္ကာလျပီးမ ွစတင္စိုက္ပ်ိဳးရသည္။ သုိ႕ေသာ ္
ရိတ္သိမ္းရန္အဆင္သင့္ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္မတုိင္မွလီည္း ျဖစ္ရမည္။ ဗင္ခီးယာ, et al - (Van Keer, et al.).   

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း gm/ccs သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးစနစ္သည္ ျပင္ပစိုက္ပ်ိဳးေရးတုိးတက္မႈ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင္ ့လယ္သမားမ်ား 
၏ အာရုံစိုက္မႈကုိ ရခ့ဲသည္။ ECHO အာရွအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ စင္တာ ( The ECHO Asia Impact Center ) မွ 
ဧည့္သည္မ်ားကုိ ေတာင္ေပၚတုိင္းရင္းသားလယ္သမား မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ႏွင့္ ၎တုိ႕၏ gm/ccs ခ်ည္းကပ္နည္းမ်ားကုိ 
ေလ့လာရန္မၾကာခဏေခၚေဆာင္သြားပါသည္။ ယခုစာေစာင္တြင္ ထုိလယ္သမားမ်ား၏ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊ ဤစနစ္၏ 
အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပ၍ အျခားသူမ်ားသည္ ဆင္တူေသာခ်ည္းကပ္နည္းမ်ားကုိလိုက္နာခံယူ၍ 
ျပဳျပင္အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္း မ်ားကုိ စူးစမ္းရွာေဖြပါမည္။ 
 
ရီွလာနာဥယ်ာဥ္ (Sri Lanna Park) တြင္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးမႈ ကူးေျပာင္းျခင္းမ်ား 

သီးညွပ ္(Relay Crop) gm/ccs စုိက္ပ်ိဳးေသာ ေတာင္ေပၚတုိင္းရင္းသားေက်းရြာအစုအေ၀းမ်ားသည္ ရွီလာနာအမ်ိဳးသား 
ဥယ်ာဥ္နယ္နိမိတ္အတြင္းတြင ္ရိွသည္။ ေက်းရြာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုစီသည္ ၁၉၈၉ခုႏွစ္ သစ္ေတာၾကိဳး၀ိုင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ 
သည့္ေၾကျငာခ်က္မထုတ္ျပန္မီ အခ်ိန္ကတည္းက တည္ေထာင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္ကေတာင္ေပၚ တုိင္းရင္းသား 
လယ္သမားမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ေတာင္ေပၚစပါး (ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ)္ ကုိက်င့္သုံးခဲ့သည္။ ဆန္စပါးကုိ 



အျခားေသာလယ္ယာသီးႏွံမ်ားျဖစ္သည္ ့ႏွမ္း၊ ေနၾကာပန္း၊ ျငဳပ္သီး၊ ပဲေတာ့ရွည္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပဲစဥ္းငံု၊ လူး၊ ဆပ္၊ ႏံွစား 
ေျပာင္းႏွင္ ့ဘူး၊ ဖရုံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေပါင္းဖက္စုိက္ပ်ိဳးသည္။ 

ရုိးရာအရ ေျမဩဇာျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာရန္အတြက္ ေတာင္ေပၚလယ္ေျမမ်ားကုိ ႏွစ္အနည္းငယ္မစုိက္ပ်ိဳးဘဲထား 
ေသာေတာရိုင္းေျမ/ဖုန္းဆုိးေျမအျဖစ္ထားသည္။ လုံေလာက္ေသာေျမဩဇာ တဖန္ျပန္လည ္စုစည္းႏိုင္ေသာအခါ 
သီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးမႈကုိ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္သည္။ ဥယ်ာဥ္အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ရီွလာနာတြင္ေနထုိင္ေသာ လယ္ယာ 
မိသားစုမ်ားအား အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္ကုိ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ဆယ္စုေပါင္း 
မ်ားစြာကတည္းက ရွင္းလင္းထားေသာေျမမ်ားတြင္မူ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ကန္႕သတ္  
ထားသည္။ ရီွလာနာမွ လယ္သမားမ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစုိက္ပ်ိဳးျခင္းမွတားျမစ္ခံရပါသည္။   

အစဥ္အျမလုဲပ္ကုိင္ေသာ ေတာင္ယာမ်ားအတြင္းရွ ိေျမဆီမ်ားသည္ (ပင္လယ္မ်က္ႏွာျပင္ထက္ ၄၅၀ - ၆၀၀ မီတာအျမင့္) 
အဓိကအားျဖင္ ့ႏွစ္မ်ိဳးရိွသည္။ ၎တို႕မွာေျမဆီပြားမ်ားေစေသာ ထုံးေက်ာက္ေျမမ်ားႏွင္ ့လြယ္ကူစြာဓာတ္ျပိဳကြဲႏုိင္ေသာ 
အလႊာလုိက္ကြာက်သည့္ ေဂၚဒန္ေက်ာက္ေျမမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လယ္ယာမ်ားသည္ ညီညာေသာ္လည္း ခုတ္ထြင ္
စုိက္ပ်ိဳးေသာ ဧရိယာအမ်ားစုမွာ အလြန္မတ္ေစာက္သည္။  

တရား၀င္မဟုတ္ေသာ လူထုေျမယာစီမံမႈစနစ္မ်ားေပၚတြင္အေျခခံ၍ မိသားစုမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းမရိွေသာနယ္ေျမ 
မ်ားေတာင္းဆုိမႈသာ ရိွသည္။ အိမ္ေထာင္စုအမ်ားစု၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမွာ ဧကခ်ိန္မွာ ၁-၂ ဟက္တာထက္ နည္းသည္။  
(၁ ဟက္တာ = ၆.၁၅ ရိုက္ - ထိုင္းႏုိင္ငံ ေျမယာယူနစ္စံ)။ လယ္ယာေျမပိုင္ဆုိင္ျခင္း ကန္႕သတ္မႈႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလယ္ယာ 
စုိက္ပ်ိဳးျခင္း ကန္႕သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရုိးရာအရစုိက္ပ်ိဳ းဘဲထားေသာ ေတာရုိင္းေျမ (မူလအားျဖင့္ ၃ - ၁၀ႏွစ)္ မ်ား မည္သုိ႕ 
မွ်ျဖစ္မလာႏိုင္ေတာ့ေပ။ 

သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသုိ႕ေျပာင္းလဲမႈမွာ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္ခဲ့၍ လယ္သမားမ်ားသည္ ပပုဲဇြန္ (Lablab bean) ကုိ 
အျခား ေက်းရြာမ်ားမွ ယူေဆာင္လာေသာ အခြံမခၽြတ္ေသာ စပါးမ်ားအသုံးျပဳ၍ ေျပာင္းခင္းမ်ားတြင ္စတင္အသုံးျပဳခ့ဲသည္။  

၂ ႏွစ္ၾကာျပီးေနာက္ ေျမယာဖြံ႕ျဖိဳးမႈဌာန (Land Development Department (LDD)) မွရေသာ ပယဲဥ္းကုိ စတင္ စုိက္ပ်ိဳး 
ၾကသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ ္အေစာပုိင္းကာလအတြင္း သီးႏွံအထြက္မ်ားေသာ ခ်ံဳပုတ္အမ်ိဳးအစား ပလဲြမ္း (cowpea/ bleak 
bean) ကုိ ပြဲစားတစ္ဦးမ ွစတင္မိတ္ဆက္ေပးခ့ဲသည္။ ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္လည္း ထုိပြဲစားမွပင ္ေျမပဲကုိ 
ထပ္မံမိတ္ဆက္ေပးခ့ဲသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင ္၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ အလယ္မ်ားအတြင္း ပဲတလတ္ (Jack Bean) ကုိ မိတ္ဆက္ 
ေပးခဲ့သည္။ (ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဧကခ်ိနမွ္ာ ကန္႕သတ္လ်က္ရွိေနေသးသည္)။  
 
အရိွန္တုိးေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရာသီလုိက္ဖုန္းဆုိးေျမမ်ားအတြက္ gm/ccs 

ရီွလာနာေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေျပာင္းႏွင့္ ပပဲင္သီးႏွံကုိ က်ယ္ျပန္႕စြာစုိက္ပ်ိဳးျခင္းကုိ စြန္(မ)ခ်ိဳင္း (Somchai) ႏွင့္ ဖရင့္ 
(Prinz) တုိ႕မွ ရာသီအလုုိက္ဖုန္းဆုိးေျမမ်ား အရိွန္တုိးတက္လာေအာင္ စီမံခန္႕ခြဲေသာစနစ္ဟု ေခၚဆုိသည္။ အရြယ္ 
ေရာက္ေသာေျပာင္းပင္ရုိးအတြင္း gm/ccs (အၾကမ္းအားျဖင့္ ေျပာင္းဖူးမရိတ္သိမ္းမ ီတစ္လ) ကုိ ထူေထာင္ျခင္းျဖင့္ 
ေျပာင္းပင္မ်ားအၾကားတြင္ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ႏွင့္ ဇီ၀ေလာင္စာအေျမာက္အျမား ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သဘာ၀ 
ဖုန္းဆုိးေျမ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း (ေျမဆီအေျခအေနကုိ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေစ၍ သီးႏွံပုိမိုထုတ္လုပ္ရန္) ပိုမုိေသးငယ္ 
ေသာဧရိယာတြင ္အခ်ိန္တုိအတြင္းေနရာယူလာႏုိင္သည္။ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ gm/cc ျမွင့္တင္သူ ရိုးလန္း ဘန္႕(ခ်္) (Roland Bunch) မွ လယ္ေျမမ်ားကုိ ေျမဆီေကာင္းေအာင္ 
ထားရန္အတြက္ တႏွစ္လွ်င္ တဟက္တာအတြက္ အနည္းဆုံး ေအာ္ဂနဲစ္၀တၱဳမ်ား ၁၀ - ၂၅ တန္ (အစုိခ်ိန)္ လုိအပ္သည္ 
ဟုဆုိသည။္ ကံအားေလ်ာ္စြာ ရွီလာနာလယ္သမားမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေသာ gm/ccs အမ်ားစုသည္ ဤအဆင့္ သုိ႕မဟုတ္ 
ဤထက္မ်ားေသာပမဏကုိ ထပ္ေလာင္းထည့္၀င္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ - ပဲၾကီး/ပပုဲဇြန္သည ္တစ္ဟက္တာ၏ 



ဇီ၀ေလာင္စာ ၂၅ မွ ၄၀ တန္၊ ပဲတလက္မွာ အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈၀ ကီလိုဂရမ္ ထုတ္ႏိုင္သည္။ (ဇယား ၁ 
ကုိၾကည့္ပါ)။  

ရာသီဥတုမွ်တေသာ လယ္ယာမ်ားအတြက္ gm/ccs စနစ္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ ရီွလာနာ ကြန္ပလက္မွ ပပဲင္မ်ားသည္ 
အပြင့္ပြင့္ေသာအဆင့္တြင္ မခုတ္ဘဲ ေျမဆီထဲသုိ႕ေရာယွက္ေပါင္းစပ္သြားသည္။ ယင္းတုိ႕သည ္အသက္ရွင္သည္ ့
တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင ္ၾကီးထြား၍ အေစ့ကုိ ရိတ္သိမ္းသည္။ ၾကြင္းက်န္ေသာအရာမ်ားသည္ ေျမဆီအခ်ိဳ ႕အပုိင္း  
သုိ႕မဟုတ္ ေျမဆီအားလုံးကုိဖုံုးအုပ္၍ တျဖည္းျဖည္းပုပ္ပ်က္ (ဓာတ္ျပိဳကြဲ) သည္။   
 
ဘက္စုံအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ gm/ccs 

Gm/css ကုိ ရွီလာနာလယ္သမားမ်ား လက္ခံ၍ကာလၾကာရွည္စြာ အသုံးျပဳမႈသည္ ပပဲင္မ်ားအတြက္ ဘက္စုံအက်ိဳးျဖစ ္
ထြန္းေစသည္ဟု က်ယ္ျပန္႕စြာမွတ္ယူေျပာဆုိႏုိင္သည္။ အက်ိဳးေက်းဇူးအခ်ိဳ႕တြင ္ေအာက္ပါတုိ႕ပါ၀င္သည္။ 

 ေျမဩဇာေကာင္းမြန္၍ တုိက္စားမႈမွကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေပါင္းပင္မ်ားကုိ ထိန္းေသာအပင္မ်ားစုိက္ျခင္းျဖင့္ -  

၁) ေပါင္းပင္မ်ားကုိ ၄လ မွ ၈လအထက္ထိန္းျခင္း၊ ၂) ေျမဆီကုိဖုံးအုပ္ျခင္းႏွင့္ကာကြယ္ျခင္း၊ ၃) ေျမဆီအတြက္ 
ေအာ္ဂဲနစ္၀တၱဳပစၥည္းမ်ားကုိ အေတာ္အတန္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ၄) ထူးျခားေသာ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ပမာဏသတ္မွတ္ျခင္း 
စသည္အက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

 အိမ္ေထာင္စုအစားအေသာက္တန္ဖိုး - အထူးသျဖင့္ ႏူးညံ့ေသာ ပဲယဥ္းႏွင္ ့ပလဲြမ္း (ေဒသခံလယ္ယာမိသားစု 
မ်ားမွ ပယဲဥ္းႏွင့္ ပဲလြမ္းအေစ့ေျခာက္မ်ားကုိ မ်ားစြာမစာသုံးေသာ္လဲ) အျပင္ေျမပတုိဲ႕မွာ စားသုံးရန္အဆင္သင္ ့
ရိွသည္။ ပလဲြမ္းေတာင့္ကုိမူ အႏုကုိသာစားသည္ (ရင့္ေသာအေစ့မ်ားသည္ အနဲငယ္အေက်ာတက္ေစသည္)။  

 ပဲတစ္မ်ိဳးစီ၏ ေရာင္းခ်ႏုိင္မႈ - ဤအရာသည္ ပဲသီးႏွံမ်ား၏ ဆြဲေဆာင္မႈအမ်ားဆုံးအခ်က္ျဖစ္သည္။ 

 
ဇယား ၁ - ရွရီလာနာရိွ အစဥ္စုိက္ပ်ိဳးေသာ လယ္ယာမ်ားတြင္ ေပါင္းပင္ထိန္းသိမ္းမႈ၊ ႏုိက္ထရုိဂ်င္သတ္မွတ္ႏႈန္း 
ဇီ၀ေလာင္စာထုတ္လုပ္မႈ၊ ေရာင္းခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ ေျမဩဇာပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ေျမဆီထဲသုိ႕ေပါင္းစည္းေရာယွက္ေသာ 
အပင္မ်ားကုိသုံးစြဲျခင္းမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း။ 

ေျမဩဇာပုိမုိေကာင္းမြန္
ေစရန္အတြက္ 

ေျမဆီထဲသုိ႕ေပါင္းစည္း 
ေရာယွက္ေသာ အပင္ 

ေပါင္းပင္ 
ထိန္းႏုိငမ္ႈ 

ႏုိက္ထရုိဂ်င္ 
သတ္မွတ္ႏႈန္း 

(kg/ha) 

ဇီ၀ေလာင္စာ 
ထုပ္လုပ္မႈ 

မွတ္တမ္း (t/ha) 
အစိုအေလးခ်ိန္ 

ထုိင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း
တြင ္ေရာင္းခ်ႏုိင္မႈ 

သုံးစြဲမႈ 

ပဲလြမ္း 
cowpea/black bean 
(Vigna unguiculata) 

ေကာင္း ၇၃ - ၃၅၄ 
(ေဆးလ္ဗား 
ႏွင္ ့အူခ်ိဒ - 
Silva and 
Uchida)   
~ ၈၀ 

(အစု/အစည္း
- Bunch ) 

 

≤ ၃၅ (PROTA) ေနရာမ်ားစြြာတြင ္
ေရာင္းခ်ႏိုင္မႈ ရိွသည ္

ႏူးညံ့ေသာ ပဲေတာင့္ 
ႏွင္ ့အေစ့ေျခာက္ 
မ်ားကုိစားသုံးႏိုင ္
သည္။ 

ပဲယဥ္း 
rice bean 

ေကာင္း ~ ၈၀ 
(အစုအစည္း) 

≤ ၃၃ (Ecocrop) ေနရာမ်ားစြြာတြင ္
ေရာင္းခ်ႏိုင္မႈ ရိွသည ္

ႏူးညံ့ေသာ ပဲေတာင့္ 
ႏွင္ ့အေစ့ေျခာက္ 



ပပုဲဇြန္ကုိ ေျပာင္းပင္ၾကားတြင္စုိက္ျခင္း 

(Vigna umbellata)  မ်ားကုိ စားသုံးႏိုင္ 
သည္။ 

ပဲတလတ္ 
jack bean 
(Canavalia 
ensiformis) 

ေကာင္း ၂၄၀ 
(အစုအစည္း) 

 

၄၀ - ၅၀ 
ရရိွႏိုင္သည ္
(Ecocrop) 

ေစ်းကြက္ 
ကန္႕သတ္မႈရွိသည္ 

ႏူးညံ့ေသာပေဲတာင့္ကုိ 
စားႏိုင္သည္။ 
အေစ့ေျခာက္မ်ားမွာ 
အနဲငယ္ အေက်ာ 
တက္သည္။ 

ပဲပုဇြန္ 
lablab bean 

(Lablab purpureum) 

ေကာင္း ၂၂၀ (FAO); 
၁၃၀ 

(အစုအစည္း) 

၂၅ - ၄၀ 
ရိတ္သိမ္းႏိုင္သည္

(Ecocrop) 

ေနရာမ်ားစြြာတြင ္
ေရာင္းခ်ႏိုင္မႈ ရိွသည ္

ဥယ်ာဥ္တြင္စိုက္ေသာ 
ႏူးညံ့ေသာပေဲတာင့္ကုိ 
စားႏိုင္သည္။လယ္ယာ 
တြင္စုိက္ေသာ ပေဲစ့ 
ေျခာက္ကုိစားႏုိင္သည ္

ေျမပ ဲ
peanut/groundnut 
(Arachis hypogaea) 

သင့္ ၇၂ - ၁၂၄ 
(ေဆးလ္ဗား 
ႏွင္ ့အူခ်ိဒ) 

၁၃.၁၇  
( ၀ီးရာစင္ဟဲ ႏွင္ ့

လာသစ္(ဖ) 
Weerasinghe 
and Lathiff) 

ေစ်းကြက္ 
အမ်ားအျပားရွိသည္။ 

စားသုံးရန္ အေစ့ 
အဆင္သင့္ရွိသည္။ 

အရင္းအျမစ္မ်ားစြာမွေပါင္းစည္းထားပါသည္ 
 
ခူးဆြတ္ေသာအခ်ိန္ဇယားႏွင္ ့ထုပ္လုပ္နည္းမ်ား 

ရီွလာနာလယ္သမားမ်ားသည္ တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွေသာ (ရိုးရာသမရုိးက်) သီးညွပ္အခ်ိန္ဇယားကုိ 
အသုံးျပဳသည္။ ေအာက္ပါ ခူးဆြတ္မႈအခ်ိန္ဇယားႏွင္ ့တြဲဖက္ထုတ္လုပ္မႈအေလ့အက်င့္မ်ားကုိ စြမခ္်ိဳင္း (Somchai) 
ႏွင့ ္ပရင့္(ဇ) (Prinz) မွ “သစ္ေတာမွ အသံမ်ား” (Voices from the Forest) တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။   

မတ္လႏွင့္ ဧျပီလ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္(ေျခာက္ေသြ႕ရာသီေနာက္ဆုံးအပုိင္း) ေပါင္းပင္မ်ားႏွင့္သီးႏံွမ်ားကုိ 
ေပါင္းထုတ္၍ ေပါင္းပင္အၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ စံုပံု၍မီးရိႈ႕ေလ့ရွိသည္။ သုိ႕ေသာ္ ၁၉၉၀ႏွစ္မ်ားေနာက္ သီးႏံွဇ၀ီ 
ေလာင္စာမ်ားကုိ ေျမဆီေအာ္ဂနဲစ္၀တၱဳပစၥည္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ပိုမိုနားလည္လာေသာအခါတြင္ မီးရိႈ႕ျခင္းနည္း  
ကုိစတင္က်င့္သုံးၾကသည္။ အက်ိဳးရလဒ္မွာ မိုးရာသီ သီးႏံွထုတ္လုပ္မႈမတုိင္မီ အပင္အၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ ေျမျပင္ 
အနားေရးေၾကာင္းအျဖစ္ စီစဥ္ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အစဥ္စိုက္ပ်ိဳးေသာ ေတာင္ေပၚလယ္ယာမ်ားတြင ္အမ်ိဳးမ်ိဳ းေသာ 
သီးႏွံမ်ားကုိတုိးခ်႕ဲစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္လည္း ေျခာက္ေသြ႕ရာသီတြင္ လယ္သမားမ်ားမီးရိႈ႕ျခင္းမ ွကာကြယ္သည္။ 

အၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ မီးရိႈ႕ျခင္းေလ်ာ့နလဲာေသာ အျခားအေၾကာင္းတခုမွာ 
ေပါင္းပင္သတ္ေဆးမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႕စြာ အသုံးျပဳလာျခင္းျဖစ္သည္။ ပေလာင္တုိ႕ 
၏အဆုိအရ အစကနဦးတြင္ ေမလတြင္ ေျပာင္းႏွင့္ ဩဂုတ္လတြင ္gm/cc 
သီးႏွံပင္မ်ားကုိ မပ်ိဳးေထာင္မ ီေပါင္းပင္မ်ားကုိ ေပါက္ထုတ္ျခင္းကုိ ေပါက္ျပား 
ႏွင့္လုပ္သည္။ သုိ႕ေသာ ္၁၉၉၀ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ လုပ္သားရရိွမႈအခက္အခႏဲွင့္ 
ပေလာင္လယ္ယာလုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ လယ္ယာ ဓာတုပစၥည္းျဖစ္သည့္ ဂလုိင္ 
ဖုိဆုိက္ (glyphosate) ႏွင့ ္ပါရာဂြိဳက္ ဒီဂ္လုိရိုက္ (paraquat dichloride) 
စေသာေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားကုိ သုံးစြဲလာျခင္းတုိ႕ျဖစ္ သည္။ ေျပာင္းႏွင့္ ပပဲင္ 
ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကုိမီပ်ိဳးေထာင္မီွ ေပါင္းသတ္ေဆးကုိ အသုံးျပဳ သျဖင့္ေပါင္းပင္မ်ားကုိ 



ရွင္းလင္းရန္ ေပါက္တူးႏွင့္ေပါက္ျခင္းနသဲြားသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အနဆုံဲးေျမယာထြန္ယက္တီထြင္သည့္နည္း တုိးတက္ 
လာသည္။  

မုိးစရြာေသာအခါတြင္ ႏွစ္မ်ိဳ းစပ္ေျပာင္း (hybrid corn - ၁၉၉၀ေနာက္ပိုင္းတြင ္ေရြးခ်ယ္သည္) မ်ားကုိမ်ားေသာအားျဖင့္ 
ဒုတိယအဆင့္စိုက္ေသာေက်ာက္ဖရံ ုသီးႏွင့္ ေရႊဖရုံသီးပင္မ်ားႏွင့္ယွဥ္၍ စိုက္သည္။ ေျပာင္းစိုက္ေသာ အကြာအေ၀း မွာ 
၇၀ စင္တီမီတာ x ၅၀ စင္တီမီတာ (၂၈ လကၼ x ၂၀ လကၼ) ျဖစ္သည္။  

လယ္သမားမ်ားသည္ ေျမပဲကုိ မုိးရာသီတရာသီတြင ္ႏွစ္မ်ိဳးစုိက္သည္။ ႏွစ္ရွည္ေျမပေဲစ့ကုိ သုိေလွာင္ရန္ခက္ခသဲျဖင္ ့
မုိးရာသီအစပုိင္းတြင္ အေစာပုိင္းသီးႏွအံနည္းငယ္စုိက္သည္။ အေျခခံအားျဖင့္ အေစ့ထုတ္လုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ 
အၾကမ္းအားျဖင့္ ေနာက္ ၄ လတြင္ ပ်ိဳးေထာင္မည့္ အဓိကသီးႏွံအတြက္ လတ္ဆတ္၍ လုံေလာက္ေသာ ေျမပဲေစ့ကုိ 
ရရန္ကူညီသည္။ 

ဩဂုတ္လမ ွစက္တင္ဘာလတစ္ေလွ်ာက္ ေပါင္းပင္မ်ားကုိ သုတ္သင္ရွင္းလင္း၍ ပဲပင္မ်ားကုိ ေျပာင္းပင္တန္းမ်ားၾကား 
တြင္စုိက္သည္။ လီဆူလယ္သမားမ်ားသည္ ပယဲဥ္းႏွင့္ ပဲပုဇြန္ကုိ ၇၀ စင္တီမီတာ - ၅၀ စင္တီမီတာျခား၍ စိုက္ျပီး 
ပဲလြမ္းကုိ ၇၀ စင္တီမီတာ x ၃၀ စင္တီမီတာ (၂၈ လကၼႏွင္ ့၁၂ လကၼ) ျခား၍စုိက္သည္။ (ဇယား - ၂) နမ္စင္လြမ္းမူဟမ္ 
(Nam Saeng Loongmuang) မွ ပေလာင္မ်ားသည္ ကုန္း (ဂမူ) တစ္ခုလွ်င ္အေစ့မ်ားစြာစုိက္သည္၊ ေျမပဲဂမူမ်ားသည္ 
၂၄ စင္တီမီတာ (၁၀ လကၼ) ျခား၊ ပယဲန္းႏွင္ ့ပဲလြမ္းသည ္အၾကမ္းအားျဖင့္ ၃၀ မွ ၄၀ စင္တီမီတာ (၁၂ မွ ၁၅.၈ လကၼ) 
ျခား၊ ပဲပုဇြန္မွာ ၁ မီတာျခား၍ စိုက္ပ်ိဳးသည္ဟု တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

 
ဇယား ၂ - ရွီလာနာတြင္ အစဥ္အျမဲစုိက္ေသာေတာင္ယာတြင္ သီးညွပ္စုိက္ရန္အတြက္ ေျမဩဇာပုိမုိေကာင္းမြန္ေစ၍ 
အတြက္ ေျမဆီထဲသုိ႕ေပါင္းစည္းေရာယွက္သည့္အပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္ အကြာအေ၀းႏွင္ ့အေစ့ထြက္ႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အစီရင္ခံတင္ျပမႈႏွင္ ့သင့္ေတာ္ေသာအၾကံျပဳေျပာဆုိခ်က္မ်ား 

သီးညွပ္စုိက္ရန္အတြက္ ေျမဩဇာ 
ပိုမုိေကာင္းမြန္ေစ၍ တုိက္စားမႈမ ွ
ကာကြယ္ရန္ႏွင္ ့ေပါင္းပင္မ်ားကုိ 
ထိန္းရန္စုိက္ေသာအပင္မ်ား 

စုိက္ပ်ိဳးမႈအကြာအေ၀းမ်ားအၾကမ္းဖ်င္း 
(အစီရင္ခံတင္ျပမႈႏွင့္/သုိ႕မဟုတ္ 
အၾကံျပဳခ်က္*)  

အေစ့ထြက္ႏႈန္းကုိ တြက္ခ်က္ျခင္း ** 
ကီလုိဂရမ္/ရုိက္ ( ၁၆၀၀ m²) 

ပလဲြမ္း 
cowpea/black bean 
(Vigna unguiculata) 

၇၀ စင္တီမီတာ x ၃၀ စင္တီမီတာ 
(လီဆူး) 
၄၀ စင္တီမီတာ x ၃၀ စင္တီမီတာ 
(ပေလာင)္ 
၃၀ စင္တီမီတာ x ၂၅ စင္တီမီတာ 
(အၾကံျပဳသည့္ အကြာအေ၀း) 

၃.၀၅ (လီဆူး) 
၅.၃၃ (ပေလာင္) 
၈.၅၃ (အၾကံျပဳ) 

ပယဲဥ္း 
rice bean 

(Vigna umbellata) 

၇၀ စင္တီမီတာ x ၅၀ စင္တီမီတာ 
(လီဆူး) 
၄၀ စင္တီမီတာ x ၃၀ စင္တီမီတာ 
(ပေလာင္) 
၄၀ စင္တီမီတာ x ၃၀ စင္တီမီတာ 
(အၾကံျပဳသည့္ အကြာအေ၀း) 

၁.၈၃ (လီဆူး) 
၅.၃၃ (ပေလာင္) 
၅.၃၃ (အၾကံျပဳ) 

ပဲတလတ္ 
jack bean 

၅၀ စင္တီမီတာ x ၅၀ စင္တီမီတာ 
(အၾကံျပဳသည့္ အကြာအေ၀း) 

၄၂.၅ (အၾကံျပဳ) 



လယ္ကြင္းထဲတြင္ ပဲယဥ္းကုိ အေစ့ေခၽြျခင္း 

(Canavalia ensiformis) 
ပဲပုဇြန္ 

lablab bean 
(Lablab purpureum) 

၇၀ စင္တီမီတာ x ၅၀ စင္တီမီတာ 
(လီဆူး) 
၁ မီတာ x ၁ မီတာ (ပေလာင္) 
၇၀ စင္တီမီတာ x ၅၀ စင္တီမီတာ 
(အၾကံျပဳသည့္ အကြာအေ၀း) 

၇.၃၁ (လီဆူး) 
၂.၅၆ (ပေလာင္) 
၇.၃၁ (အၾကံျပဳ) 

ေျမပ ဲ
peanut/ground nut 
(Arachis hypogaea) 

၂၅ စင္တီမီတာ x ၂၅ စင္တီမီတာ 
(ပေလာင္) 
၅၀ စင္တီမီတာ x ၂၀ စင္တီမီတာ 
(အၾကံျပဳသည့္ အကြာအေ၀း) 

၅၀.၁၈ (ပေလာင္) 
၃၁.၃၆ (အၾကံျပဳ) 

 
* အေထာက္အထားအသီးသီးမွအၾကံျပဳေသာ စုိက္ပ်ိဳ းမႈအကြာအေ၀း (အေကာင္းဆုံးေျဖဖုံးမႈႏွင့္ ႏိုက္ထရုိဂ်င)္  

** လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွ စုိက္ပ်ိဳးႏႈန္းကုိ ဂမူတစ္ခုလွ်င္ အေစ့ ၄ ေစ့ဟု သတ္မွတ္သည္။.  

စက္တင္ဘာလတြင ္ေျပာင္းမ်ားကုိ ရိတ္သိမ္းျပီးေနာက္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ရုိးတန္မ်ားကုိ ထုိးခ်သည္။ လယ္သမားမ်ား 
သည္ အကုိင္းႏွင့္အပြင့္မ်ားကုိ တုိးပြားေစသည့္ ပဲႏြယ္ပင္ငယ္မ်ားကုိ လွမ္းၾကသည္။ ေအာက္တုိဘာလတြင ္မ်ားေသာ 
အားျဖင္ ့ပပဲင္ႏြယ္မ်ားသည္ ေျမဆီထဲတြင္အျပည့္ရိွသည္။ 

ပဲပင္မ်ားကုိ အခ်ိန္မတူဘဲရိတ္သိမ္းၾကသည္။ အဓိကက်ေသာ ေျမပဲသည ္ႏို၀င္ဘာႏွင ္ဒီဇင္ဘာတြင္ ရိတ္သိမ္းရန ္
အဆင္သင့္ျဖစ္သည္။ ပဲလြမ္းကုိ ဒီဇင္ဘာမ ွဇန္န၀ါရီလအထိ ရိတ္သိမ္းၾကသည္။ ပယဲဥ္းကုိမ ူဇန္န၀ါရီမွ ေဖေဖာ္၀ါရီ 
တေလွ်ာက္ရိတ္သိမ္းသည္။ ပပဲုဇြန္ကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလေနာက္ပုိင္းမွစ၍ မတ္လအထိ ရိတ္သိမ္းသည္။ 

 
ရိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးခံစားရျခင္း 

ပဲလြမ္း (၂၀ စင္တီမီတာ/ ၈လကၼအရွည္)၊ ပပဲုဇြန္ (၄ မွ ၅စင္တီမီတာ/၂ လကၼအရွည္) ႏွင့္ ပတဲလတ္ (၃၀ စင္တီမီတာ 
/၁ေပ အရွည္အထိ) တစ္ေတာင့္စီကုိ ပဲေတာင့္ ရင့္သန္၍ ေျခာက္ေသာအခါခူးသည္။ ရိတ္သိမ္းျပီးေနာက္ ပဲေတာင့္မ်ားကုိ 
အိတ္မ်ားထဲသုိ႕မထည့္မႏွီင့္ အေစ့မ်ားေခၽြရန္ ရိုက္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ နင္းနယ္ျခင္းမျပဳမီ ျဖန္႕ခ်ထားသည္။ 

ပဲယဥ္းကုိမ ူျခားနားစြာရိတ္သိမ္းသည္။ ၁၀ စင္တီမီတာ (၄ လကၼ) အရွည္ရွိေသာ ပသီဲးေတာင့္မ်ားသည္ အစုငယ္အလုိက္ 
ထြက္၍ တခုစီေကာက္ရန္ခက္သည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ တံစဥ္မ်ားျဖင္ ့ရင့္ေသာႏြယ္အားလုံးကုိရိတ္သည္။ လုံေလာက္ 

ေသာေျခာက္ေသြ႕မႈရၿပီးသည့္ေနာက္ အေစ့မ်ားကုိ နင္းနယ္ရန္အတြက္ 
တုတ္ရွည္မ်ားျဖင့္ အႏြယ္မ်ားကုိကင္ဗတ္ေပၚတြင ္ရိုက္ခ်သည္။ ထြက္လာ 
ေသာအေစ့မ်ားကုိ စုစည္း၊ အေျခာက္ခံ၍ သန္႕ရွင္းေအာင္ျပဳလုပ္သည္။ 
နင္းႏွယ္၍က်လာေသာ ပႏဲြယ္မ်ားကုိ လယ္ကြင္းမ်ားတြင ္အပုတ္ခံရန္ 
အတြက္ ထားသည္။  

ေျမပေဲတာင့္မ်ားသည္ ေျမေအာက္တြင္ထြက္၍ အျမစ္ႏွင့္ပေဲတာင့္မ်ားကုိ 
ရိတ္ရန္အတြက္တူးရသည္။ ဆြဲႏႈတ္ျပီးေသာပဲေတာင့္အစုကုိ လယ္ထဲတြင ္
အေျခာက္ခံသည္။ ပေဲတာင့္တစ္ေတာင့္စီကုိ အျမစ္မွထုတ္ရန္အတြက္ 
ေတာင္း၏အကြပ္နားႏွင့္ ရိုက္ျခင္းျဖင့္ခြဲထုတ္သည္။ ပို၍ေျခာက္ေသြ႕ေစျပီး 
ေနာက္ ေျမပဲမ်ားကုိ ေရာင္းသည ္(အခြံျဖင့္ သုိ႕မဟုတ္ အခြံမပါဘဲ 

ေရာင္းသည)္။ လယ္သမားအမ်ားစုမွာ အခြံခၽြတ္ျပီးသားကုိေရာင္းသည္။  



ရြတ္ လြန္မူအန္ (Yawt Loongmuang - ပန္ဒန္ႏိုင္ လူထုအဖြဲ႕အစည္း (Pang Dang Nai community)) မွ အစဥ္ 
စုိက္ပ်ိဳးေသာ ေတာင္ယာ ၁ ရိုက္ သည္ ခန္းမွန္းေျခအားျဖင္ ့ပလဲြမ္း ပဲေစ့အေျခာက္ ၁၅တန္ (tang) ထြက္သည္ဟု 
ခန္႕မွန္းသည္။  

သီးညွပ္စိုက္ေသာေတာင္ယာမ်ားတြင္စုိက္ေသာ ေျပာင္းအထြက္ႏႈန္းမွာ ပ်မ္းမွ်ထက္ပို၍ျမင့္သည္။ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း 
ကာလအတြင္း စြမ္ခ်ိဳင္း (Somchai)ႏွင့္ ပရင့္(ဇ) (Prinz) တုိ႕မွ အမ်ိဳးစပ္ျခင္းမရိွေသာ ေျပာင္းသည ္သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳး  
ေသာ ေဟြ႕နမ္းရင္း(န) (Huai Nam Rin) ေတာင္ယာမ်ားတြင ္ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၃.၀၅ တန္/ဟက္တာ ထြက္သည္ဟု  
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဓာတုေျမဩဇာမသုံးေသာ ဤသီးႏွံမ်ား၏ အထြက္ႏႈန္းမွာ ပ်မ္းမွ်ႏုိင္ငံအဆင့္ထြက္ႏႈန္းထက္ ၅၀% 
အထက္မွ် ရွိခဲ့သည္။ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ စားသုံးရန္ႏွင့္ တိရိစာၦန္မ်ားစားသုံးရန္အတြက္ အနည္းငယ္ သုိေလွာင္ထားရုံ 
မွအပ က်န္ေျပာင္းမ်ားအားလုံးကုိ ပြဲစားမ်ားထံသုိ႕ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ေျပာင္း၏လက္ရွိေပါက္ေစ်းမွာ ၁ကီလုိ ကုိ ၆ - ၈ 
ဘတ္ ေစ်းျဖစ္၍ ယာလုပ္ငန္း၏အဓိက၀င္ေငြျဖစ္လာသည္။ 

သုိ႕ေသာ္ ထုိက့ဲသုိ႕ မတ္ေစာက္ေသာေနရာမ်ား၊ အျမဲတမ္းစိုက္ပ်ိဳ းေသာလယ္ေျမမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေဂၚဒန္ေက်ာက္ 
လႊာေျမမ်ားတြင ္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကုိ အဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ပါကလည္း gm/ccs ျဖင့္ သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ 
ေက်နပ္ဖြယ္အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ေျပာင္းႏွင့္ ေတာင္ေပၚစပါးအထြက္ႏႈန္းကုိ ထိန္းသိမ္းရန္လုံေလာက္မႈ ရိွေတာ ့
မည္မဟုတ္ေပ။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ထုိယာခင္းကြက္မ်ားသည္ ေျမဩဇာည့ံဖ်င္းလာ၍ ႏွစ္စဥ္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးရန္ 
အသုံး မ၀င္ေတာ့ေပ။ အက်ိဳးဆက္မွာ ၎လယ္ယာမ်ားစြာသည္ ေရာေႏွာသီးပင္ျခ/ံ သစ္ပင္သီးႏွံစုိက္ကြက္မ်ားအျဖစ္ 
ေျပာင္းလဲသြားၾကသည္။ 

Gm/cc ေစ်းကြက္  

သီးညွပ္မ်ားအျဖစ္အသုံးျပဳေသာ gm/ccs ၅ မ်ိဳးစလုံးကုိ ရြာမ်ားတြင္သီးႏံွမ်ားလွည့္လည၀္ယ္ယူေသာ ပြဲစားမ်ားမွတဆင့္ 
ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ေစ်းေပၚတြင္မူတည္၍ ပပုဲဇြန္၊ ပဲလြမ္း၊ ပယဲဥ္းတုိ႕၏ပင္ရင္းေစ်းတုိ႕မွာ ျခားနားသည္။ ရြတ္ လြန္မူအန္ 
(Yawt Loongmuang ) လူထုမ ွ၂၀၁၁တြင္ ယင္းပအဲားလုံး၏ ေစ်းႏႈန္းမွာအလြန္ဆြဲေဆာင္မႈရိွသည္ဟုဆုိသည္။ ပလဲြမ္း  
၁ ကီလုိလွ်င္ ၁၉ ဘတ္ (၀.၆၃ အေမရိကန္ေဒၚလာ)၊ ပဲယဥ္း ၁ ကီလုိလွ်င ္၂၄ ဘတ္ (၀.၈၀ အေမရိကန္ေဒၚလာ) ႏွင့္ 
ပဲပုဇြန ္၁ ကီလုိ ၂၅ ဘတ္ (၀.၈၃ အေမရိကန္ေဒၚလာ) ေစ်းျဖစ္သည္။   

ထုတ္လုပ္မႈလြန္ကဲပါကလည္း ပဲေစ်းႏႈန္းမွာ အျမတ္နည္းသည့္ အေျခအေနအထိက်ဆင္းႏိုင္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင္ ့
လယ္သမားမ်ားသည္ စုိက္ပ်ိဳးရာသီတစ္ခုလွ်င္ gm/ccs ႏွစ္မ်ိဳး သုိ႕မဟုတ္ ထုိထက္ပုိ၍ စုိက္ၾကသည္။ ေရာင္းေစ်းအလြန္ 
နိမ့္ပါက ပယဲဥ္း၊ ပဲပုဇြန္ ႏွင့္ ပလဲြမ္းမ်ားကိုခ်က္၍ ၀က္စာအျဖစ္အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်ႏုိင္သည္။ 

ပဲတလတ္အတြက္ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းမွာ ကန္႕သတ္မႈရွိေသာ္လည္း ထုိေဒသအတြင္းရွိ အနည္းငယ္ေသာလယ္သမား 
မ်ားသည္ ပဲတလတ္ကုိ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ၾကသည္။ ခ်င္းေဒါင္းနယ္ နာေ၀ေဒသတြင ္လယ္စုိက္ေသာ အာလီယာ စန္႕ယာ 
(Alea Santya) မွ ခ်င္းမိုင္ပြဲစားမ်ားသည္ ပတဲလတ္ကုိ ၁ ကီလုိလွ်င္ ၂၀ - ၂၅ ဘတ္ေစ်းေပး၀ယ္ၾကသည္ဟုဆုိသည္။ 

ပဲလြမ္းအနက္ ႏွင့္ ပဲယဥ္းမ်ားကုိ ပဲငပိက့ဲသုိ႕ေသာ အစာအမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္ရာတြင္အသုံးျပဳသျဖင့္ ျပည္တြင္းစားသုံးမႈအျပင္ 
ျပည္ပသုိ႕လည္း တင္ပုိ႕ေရာင္းခ်သည္။ ပပဲုဇြန္ကုိ ေဒသတြင္းတြင္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာ၍ ငံေသာ သြားရည္စာမ်ားထုတ္လုပ ္
သည့္အျပင္ ျပည္ပသုိ႕လည္းတင္ပို႕သည္။ သုိ႕ေသာ ္ပတဲလတ္ကုိမူ ေဒသတြင္းတြင္ gm/cc အေစ့အျဖစ္သာ အသုံးျပဳ 
သည္ဟုသိရသည္။  

ထုိင္းႏိုင္ငံေျမပမဲ်ားကုိ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ေရာ၊ ျပည္ပေစ်းကြက္အတြက္ပါရည္ရြယ္၍ ထုတ္လုပ္သည္။ တည္ျငိမ္ေသာ 
ေစ်းကြက္ရိွျခင္းေၾကာင့္ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင ္ခ်င္းေဒါင္းနယ္အတြင္ ဧကအလုိက္ေျမပဲထုတ္လုပ္မႈမွာ သိသိသာသာ 
ျမွင့္တက္လာခဲ့သည္။ 

 



ေပါင္းပင္သတ္ေဆးမ်ားကုိ 
သီးညွပ္စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ျဖန္းျပီးပံ ု

သီးညွပ္ေျမပဲခင္း 

ဓာတုပစၥည္းထည့္၀င္မႈ 

Gm/ccs အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ႏုိက္ထရိုဂ်င္ကုိသတ္မွတ္ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေျမဆီေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင္ ့ေပါင္းပင္ 
နည္းပါးလာေစျခင္းအစရိွသည္ ့စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရိွေနေသာ္ျငားလည္း ရီွလာနာရွိ သီးညွပ္စုိက္ပ်ိဳး 
ေသာလယ္သမားမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ၎တုိ႕အတြက္ gm/ccs ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳ းေရးဓာတုပစၥည္း 
မ်ားကုိအသုံးျပဳၾကသည္။ ၎တုိ႕တြင ္ေပါင္းပင္မ်ားၾကီးထြားလာမႈကုိ ဖ်က္ဆီးေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင္ ့
ေဟာ္မုန္းမ်ား အဓိကပါ၀င္သည္။ သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ဓာတုေျမဩဇာ 
ကုိ အမ်ားအားျဖင့္မသုံးပါ။  

ေျပာင္းႏွင္ ့gm/cc သီးႏွံပင္မ်ားကုိ မပ်ိဳးေထာင္မီက ေပါင္းပင္အမ်ားစုကုိ 
ဂလုိင္ဖိုဆိတ္ (glyphosate) ႏွင္ ့ပါရာခြိဳက္ ဒစ္လုိရိုက္ (paraquat 
dichloride) ျဖင့္သတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေပါင္းပင္မ်ားေသခ်ာစြာေသေစရန္အၾကံျပဳ 
ထားသည့္ႏႈန္းထက္ပုိ၍ထည့္ၾကေၾကာင္းကုိလယ္သမားမ်ားက၀န္ခံၾကသည္။ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားတုိးလာေသာ္လည္း (လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္မ်ား၏ေစ်းႏႈန္း ၅၀၀ 

ဘတ္ျဖင့္ ယွဥ္ပါက၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပါရာခြိဳက္ ဒစ္လုိရိုက္ - paraquat 
dichloride ၅လီတာမွာ ၇၅၀ ေစ်းျဖစ္လာသည္) လက္ရိွကုန္က်စရိတ္မွာ 
အကုန္က်ခံႏိုင္သည့္ ပမာဏျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။  

ကၽြႏ္ုပ္က လယ္သမားမ်ားအား ပါရာခြိဳက္ေစ်းႏႈန္း ၁၀၀၀ ဘတ္ျဖစ္လာပါက မည္သုိ႕ျပဳလုပ္မည္နည္းဟု ေမးခဲ့ရာ 
၎တုိ႕က ေပါင္းပင္ပ်က္ဓာတုေဆး အသုံးျပဳမႈကုိ ေလ်ာ့ခ်၍ ေပါင္းပင္ဒုကၡအေပးဆုံးေနရာမ်ားတြင္သာ အသုံးျပဳ 
မည္ဟုဆုိပါသည္။ 

ေပါင္းပင္ပ်က္ဓာတုေဆးကုိ အသုံးျပဳသည့္အျပင္ လယ္သမားမ်ားသည္ ပပဲင္တစ္မ်ိဳးစီကုိ အပြင့္ထြက္ရန္ႏွင့္ ပသီဲးေတာင့္ 
ပုိမိထုုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဟိုမုန္းမ်ားျဖင္လ့ည္း ပက္ျဖန္းၾကသည္။ အေစာပုိင္းအပြင့္ပြင္ခ့်ိန္မွ အေစာပုိင္းအသီးထြက္ခ်ိန္ 
အထိ ၃ ၾကိမ္ျပဳလုပ္သည္။ ထုိထက္မက ခူေကာင္ (ပသီဲးေတာင့္ကုိေဖာက္ေသာ၊ မာရူကာ တဲစ္တူလာလစ(္စ္) - Maruca 
testulalis) တစ္ေကာင္ဖ်က္ဆီးေသာ ပဲလြမ္းႏွင္ ့ပဲယဥ္းတုိ႕ကုိ သမၻာရနည္း (လူလုပ္) ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚလာေသာ 
ပုိင္ရီသ၀ိုဒ္ (Pyrethroid) က့ဲသုိ႕ေသာ ပိုးသတ္ေဆးထည့္ရန္လုိအပ္သည္။ ပတဲလတ္သည္လည္း ပသီဲးေတာင့္ဖ်က္ပိုး၏  
ဖ်က္ဆီးမႈကုိ ခံရတတ္ျပီး ပပဲုဇြန္ႏွင့္ ေျမပဲတုိ႕မွာ ထိခုိက္မႈမရိွေပ။ အာလီယာ စန္႕ယာ (Alea Santya) က တခ်ိဳ႕စိုက္ပ်ိဳးသူ 
မ်ားသည္ ပဲတလတ္ ပဲေတာင့္ဖ်က္ပိုးမ်ားကုိ ထိန္းရန္အတြက္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးမ်ားကုိ အသုံးျပဳေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕မွာ 
တမာ ကုိထည့္ျခင္းႏွင္ ့တစ္ခ်ိဳ ႕မွာ သဘာ၀ျဖန္းေဆးမ်ားကုိသာ အသုံးျပဳၾကသည္ဟုဆုိသည။္ 

လယ္ယာသုံးဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိ gm/cc ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ မီွခုိအားထားႏိုင္သည္ဟုဆုိေသာ္လည္း လယ္ယာသမား 
မ်ားစြာက က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်ငႏွ္င့္ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ပူပန္မႈရိွေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ၾကသည္။   

 
Gm/ccs ျဖင္ ့ေရရွည္အလွည့္က်သီးႏံွစိုက္ပ်ိဳးနည္းမ်ား 

ရီွလာနာလယ္သမားမ်ားသည္ ၎တုိ႕အစဥ္အျမဲ စုိက္ပ်ိဳးေသာ 
ေတာင္ေပၚလယ္ယာမ်ားတြင္ ေျပာင္းႏွင့္ပပဲင္ သီးညွပ္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးျခင္း 
အျပင္ ဆက္လက္၍ ေတာင္ေပၚစပါးမ်ားကုိ ကန္႕သတ္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ 
အမ်ားစုမွာ ေတာင္ေပၚစပါးကုိ အဓိကစားသုံးေသာ အစာအျဖစ္ဆက္ 
လက္စိုက္ပ်ိဳးလုိေသာ္လဲ ထုိစပါးမ်ိဳးေစ့မွာ ေျမဩဇာေကာင္းသာ ေျမမ်ိဳး 
လိုအပ္သည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ ေတာင္ယာစပါးကုိ လယ္ယာ 



ပဲယဥ္း 

တစ္ခုတည္းတြင ္ၾကာရွည္စြာစုိက္ပ်ိဳးပါက စပါးႏွံဖ်က္ပိုးက့ဲသုိ႕ေသာ ပုိးမႊားျပသနာမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုဆုိသည္။ 

ကံအားေလ်ာ္စြာ ဖုန္းဆုိးေျမမ်ားကုိ ရာသီအလုိက္အရိွန္ျဖင့္ တုိးတက္ ေစရန္ gm/ccs ကုိ အသုံးျပဳျခင္းသည္ အစဥ္ 
စုိက္ပ်ိဳးေသာ ေတာင္ေပၚ လယ္မွေျမဆီမ်ားကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္သည္။ ယင္းသည ္ေတာင္ေပၚစပါးကုိ 
ရံဖန္ရံခါ၊ အထူးသျဖင့္ ည့ံဖ်င္းမႈ နည္းေသာေျမမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကုိျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 

ေျမပဲကုိ လယ္သမားမ်ားက ႏွစ္စဥ္စိုက္ပ်ိဳးရန္ ေရွာင္လႊေဲသာသီးႏွံပင ္ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႕သည ္ေျမပဲကုိ ေျပာင္းႏွင့္ 
gm/ccs ျဖင့္ တလွည့္စီစုိက္ျခင္းကုိ ပုိမိုႏွစ္သက္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ တစ္ႏွစ္ျခားစီစုိက္ျခင္းကုိ ႏွစ္သက္သည္။ ေျမပကုိဲ 
တစ္ေနရာတည္းတြင ္ဆက္တုိက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းေၾကာင္ ့သီးႏွံေရာဂါျမင့္တက္လာျခင္းႏွင္ ့ေျမဩဇာခန္းေျခာက္လာျခင္းကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစျပီး အထြက္ႏႈန္းက်လာသည္။ ပဲပင္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမပဲသည ္အလြန္ထိေရာက္မႈရွိေသာ gm/cc ဟူ၍ 
မထင္မွတ္ႏိုင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဇီ၀ေလာင္စာ အသင့္အတင့္သာရရိွ၍ ရိတ္သိမ္းေသာအခါတြင္လည္း အေႏွာင့္ 
အယွက္ေပးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လယ္ယာတကြက္တည္းတြင္ ေျမပကုိဲ ၾကာရွည္စြာ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ 
လယ္သမားမ်ားသည္ လုိအပ္ေသာ အျခားအရာမ်ားထပ္ေဆာင္းရန္ႏွင္ ့လုံေလာက္ေသာေျမဩဇာထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ေရာဂါ 
ကာကြယ္မႈမ်ားလုိအပ္မည္ဟု ခုိင္မာစြာေျပာဆုိၾကသည္။        

 
Gm/ccs သီးညွပ္စုိက္ပ်ိဳးမႈကုိ ေနုရာတုိင္းတြင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသလား 

ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ရရိွႏိုင္ေသာေျမကန္႕သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အနည္းငယ္မွ်ေသာေျမေပၚတြင ္စိုက္ပ်ိဳ းသူမ်ားသည္ ဓာတ္ေျမဩဇာ 
မ်ားကုိ၀ယ္ယူရန္ လက္လွမ္းမမီွၾကေပ။ က်ယ္ျပန္႕ေသာလယ္ကြင္းမ်ားတြင ္သစ္ရြက္ေဆြးေျမဩဇာက့ဲသုိ႕ေသာ သဘာ၀ 
ေျမဩဇာထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေျမဆီထည့္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္းစသည္တုိ႕ကိုျပဳလုပ္ရန္ က်ဘမ္းအလုပ္သမားမ်ားစြာလုိအပ္သျဖင့္ 
လက္ေတြ႕မက်ေပ။  ရုိးယာဖုန္းဆုိးေျမထားျခင္းကုိမျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာေဒသမ်ား၌ အျမဲတမ္းသုံးေသာလယ္ေျမႏွင္ ့ယာမ်ား 
တြင္ gm/ccs သည္ ဇီ၀ေလာင္စာႏွင့္ ႏုိက္ထရိုဂ်င ္လုံေလာက္စြာထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အမ်ားဆုံးရိွေသာ 
အရာျဖစ္သည္။           

ရီွလာနာလယ္သမားမ်ား၏ gm/ccs သီးညွပ္စုိက္ပ်ိဳ းမႈေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္ေနေသာ္လည္း ၎တုိ႕လူထုအဖြဲအစည္းသုိ႕ 
အျခားဆင္တူေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ေပးရန္မွာ ခက္ခႏုိဲင္ပါသည္။ ဥပမာ - ရုိးရာလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈ အေလ့ 
အက်င့္မ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးေသာလုပ္သားမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာအျဖစ္ရိွေနပါက gm/cc ကုိအေျချပဳ၍ 
ဖုန္းဆုိးေျမကုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းကုိျပဳလုပ္မည့္ အလားအလာမရိွေပ။ သီးႏွံဖ်က္ပုိးႏွင္ ့ေစ်းကြက္နဲ 
ပါးမႈသည္လည္း gm/cc သီးညွပ္စုိက္ပ်ိဳ းမႈအတြက္ အျခားေသာအတားအဆီးမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။  

 

gm/ccs သီးညွပ္စုိက္ပ်ိဳးမႈနည္းစနစ္မ်ားကုိျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ရရွလာမည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊ အားသာခ်က္ႏွင္ ့
အားနည္းခ်က္မ်ား  

ရီွလာနာ သီးညွပ္စုိက္ပ်ိဳးမႈစနစ္တြင္ gm/ccs အသုံးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အားသာခ်က္မ်ားတြင ္ေအာက္ပါအခ်က္တုိ႕ 
ပါ၀င္သည္။ 

 gm/cc အေစ့မ်ား၏အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ လယ္သမားမ်ား ကုိယ္တုိင ္
ထုတ္လုပ္ေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႕ကုိယ္တုိင္အတြက္ပင္လွ်င္အက်ိဳးရွိသည္။ 

 gm/cc တစ္မ်ိဳးစီသည္ ဘက္စံုလက္ေတြ႕အသုံး၀င္ျခင္း၊ ေျမဩဇာကုိ 
ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္သည ္ထုိ႕အျပင ္အပိုေဆာင္း အစားအေသာက္ 
အျဖစ္သာမက အိမ္ေထာင္စု၏ အဓိက၀င္ေငြ လည္းျဖစ္သည္။  
  



 gm/cc သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးမႈစနစ္သည္ ျပင္ပမွနည္းပညာ အကူအညီ အနည္းငယ္သာလိုအပ္ျပီး လယ္သမား 
တစ္ဦးမ ွအျခားတစ္ဦးထံသုိ႕ျပန္႕ႏွံသည္။ 

  gm/ccs သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးမႈျပန္႕ႏံွ႕သည္ႏွင့္အမွ် ေစ်းကြက္လမ္းေၾကာင္းမ်ားလည္း အေရးပါလာသည္။ 
 

ရီွလာနာႏွင့္အျခားေဒသမ်ားရိွသီးညွပ္စုိက္ပ်ိဳးမႈစနစ္တြင ္gm/ccs အသုံးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္အားနည္းခ်က္မ်ား 

 ေရနံအေျခခံ စိုက္ပ်ိဳးေရးဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးသည့္စနစ္တြင္ အေတာ္မ်ားအေသာ အေရ 
အတြက္ျဖင့္ ေပါင္းစည္းထားသည္။ (အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမားသက္သာေစေသာ ေပါင္းပင္ႏွိမ္ႏွင္းေဆးမ်ား) 
၎သည္ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ႏွင္ ့လုံေလာက္ေသာက်န္းမာေရးႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ႕အက်ိဳးဆက္ကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ 

 gm/ccs တမ်ိဳးတည္းအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ မတ္ေစာက္ေသာ ေဂၚဒန္ေက်ာက္အလႊာေျမၾကီးမ်ားအား ေျမဆီ၊ 
ေျမသားယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းမွ မကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း။ 

 လယ္သမားမ်ားသည္ စုိက္ပ်ိဳးသည့္အကြာအေ၀းႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အသုံးျပဳသည့္အတြက္ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ 
ေျမယာကုိထိေရာက္မႈရိွေအာင္ အသုံးမျပဳႏိင္ုျခင္း။ 

 ရီွလာနာ gm/cc သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္သည ္မုိးကုန္ပုိင္းႏွင့္ အေစာပုိင္းမွ အလယ္ပိုင္းေျခာက္ေသြ႕ရာသီ 
အတြင္းသာအက်ိဳးရိွေသာ ေျမဩဇာကုိထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္သည္။   

 အျခားေဒသမ်ားတြင ္ခ်င္းေဒါင္းနယ္ႏွင့္မတူဘဲ gm/ccs ေစ်းကြက္မွာ မက်ယ္ျပန္႕သျဖင့္ ၎ႏွင့္ဆင္တူေသာ 
စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ႕စနစ္မ်ားကုိ အစပ်ိဳးရာတြင္ အကန္႕အသတ္မ်ားရွိေနသည္။ 

 gm/ccs ကုိအကန္႕အသတ္ျဖင့္စတင္ႏိုင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ပပဲင္ငယ္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးမႈ၌ ကုိက္ျဖတ္သတၱ၀ါမ်ား 
ဖ်က္ဆီးမႈရိွေၾကာင္းသိရသည္။     

 

ရီွလာနာႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားတြင္ gm/cc သီးညွပ္စုိက္ပ်ိဳးမႈအဟန္႕အတားမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္အကူအညီေပးမည့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား  

 နည္းပညာဆုိင္ရာ/ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေအဂ်င္စီႏွင့္ လယ္ယာလုပ္သူမ်ားသည္ မုိးရာသီအစပိုင္းပါ၀င္ရန္အတြက္ gm/cc 
ကုိမည္သုိ႕ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ သုေတသနျပဳသင့္သည္။ ယင္းသည ္ေျမဆီမ်က္ႏွာျပင္ပိုမုိၾကာရွည္စြာ ဖံုးအုပ္ျခင္းျဖင့္ 
သဘာ၀ေပါင္းပင္ထိန္းသိမ္းမႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစမည္။ ခ်ည္းကပ္နည္းတစ္ခုမွာ 
ႏြယ္မတက္ေသာအပင္ကုိေပါင္းစိုက္ျခင္းျဖစ္၍ အရိပ္ဒဏ္အနည္းငယ္ခံႏုိင္ေသာ ပဲတလတ္ႏွင့္ ေျပာင္းကုိ အျခား 
gm/ccs သီးညွပ္မ်ား မစုိက္ပ်ိဳးမွီစိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေအဂ်င္စီႏွင့္ လယ္ယာလုပ္သူမ်ားသည္ ပေဲတာင့္ဖ်က္ပုိးက့ဲသုိ႕ေသာ gm/cc ဖ်က္ပုိးမ်ားကုိ လုံျခံဳ၍ တန္ဖိုး 
နဲေသာ ထိန္းသိမ္းမႈတုိ႕ျဖင္ ့ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္စိတ္ပုိင္းျဖတ္၍ ေဒသထြက္သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆး၊ (ဥပမာ - တမာ၊ 
သစ္သားပုန္းရည ္- wood vinegar) ၏ ထိေရာက္မႈမ်ားကုိ စမ္းသပ္ရန္ျဖစ္သည္။   

 ေတာင္ေစာင္းရိွေျမမွ ေျမဆီလႊာေလ်ာ့က်လာမႈ ကာကြယ္ရန္ သုိ႕မဟုတ္ ေႏွးေကြးေစရန္ ထိေရာက္ေသာ 
ေျမဆီထိန္းသိမ္းမႈတုိင္းတာျခင္း (ဥပမာ - ေကာက္ေၾကာင္းေဖာ္ေသာသီးႏွံမ်ားမွရေသာ အေရးအေၾကာင္း) 
မ်ားကုိ gm/cc ထုတ္လုပ္မႈႏွင္ ့တျပိဳင္တည္းျပဳလုပ္သင့္သည္။ 

 ေဒသခံေစ်းကြက္မ်ားတြင္ gm/cc မ်ား၏ ဘက္စုံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းကုိရယူႏိုင္ျခင္းႏွင္ ့
ေဒသခံအစာမ်ားကုိ ဦးစားေပးႏွစ္သက္မႈႏွင္ ့ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ရန ္ေဒသဆုိင္ရာ gm/cc မွထပ္ေဆာင္း အကဲျဖတ္မႈ 
မ်ားျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္သည္။  

 ေဒသတ၀ွမ္းလုံးရွ ိလယ္သမားမ်ား gm/cc ထုတ္လုပ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ပိုမုိအက်ိဳးရိွေစရန္အတြက္ gm/cc 
ေစ်းကြက္လမ္းေၾကာင္းမ်ား တုိးတက္က်ယ္ျပန္႕လာေစႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိေလ့လာသင့္သည္။ 



------------------------------------------------------------------------------- 

ထုိင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း gm/cc သီးညွပ္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရုပ္ျပဆလုိက္တင္ျပမႈမ်ားကုိ ေအာက္ပါလင့္(ခ္)မွ 
ရယူႏိုင္သည္။ http://www.echonet.org/repository#1006:d:Green Manure Cover Crops 

ပဲပုဇြန္၊ ပလဲြမ္း၊ ပယဲဥ္းႏွင့္ ပဲတလတ္ေစ့မ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားေသာအေရအတြက္အတြင္း ECHO အာရွအေစ့ဘဏ ္
ECHO Asia Seed Bank (AsiaSeedBank@gmail.com) မွတဆင့္ ေတာင္းယူႏိုင္သည္။ 
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