က်ိတ္ပင္Aတြက္ Aားတက္စရာ ေထာက္ခံခ်က္ သံုးခ်က္။
Aာရွ
Aာရွ၏ မူလရင္းျမစ္ ေကာက္နွံေစ့။
ECHO Aာရွမွတ္တမ္းမ်ား
ECHO ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ားAတြက္ ေဒသဆိုင္ရာထပ္ေဆာင္းစာေစာင္
Aမွတ္စU္ ၁၃၊ Eၿပီ ၂၀၁၂။
ရစ္(ခ)ဘားနက္ (Rick Burnette) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ Aာ႐ွAက်ိ
Aက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
မႈ
စင္တာမွ
ာမွတင္ျပသည္။

နိဒါန္း
႐ွAပူပိုင္းေဒသ ေနရာAေတာ္မ်ားမ်ား၊ Aထူးသျဖင့္ ေရရ႐ွ
ေရရ႐ွိရန္ မိုးေရ
Aာ႐ွ
AေပၚAားထားရေသာ လယ္ယာမ်ားတြင္ ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးေသာ လယ္ယာ
မ်ား တစ္႐ွိန္ထိုးမ်ားျပားလာသည္။ ေျပာင္းကိုစီးပြားျဖစ္
းျ ထ
ထုုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်
မႈတိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္းသည္ တိရိ စၧာန္ေမြးျမဴေရးတြင္ ေကၽြးေမြးရန္
Aတြ
တြက္ ၀ယ္လိုAားတိုးပြားလာျခင္းႏွင့္ Aဓိကထြက္ကုန္ ျဖစ္သည့္ ေတာင္
ေပၚဆန္စပါးAပါA၀င္
ပါးAပါA
AစU္AလာAရ စိုက္ပ်ိဳးေသာ သီးႏွံမ်ား
်ားစြာ တို႔Aစား
၀င္
င္၍ ေနရာယူျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

လက္႐ွိAာ႐ွေျပာင္းAေရာင္းA၀ယ္
ယ္ေကာင္းသည့္Aခ်ိနမ
္ တိုင္မီႏ
ႏွွင့္Uေရာပကုန္သည္မ်ား Aေ႐ွ႕တိုင္းသို႔
ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံကယူ
ယ
ို လ
ူ ာေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမတိုင္မီကပင္လွ်င္ က်ိတ္(Coix lacryma-jobi
jobi)ဟုေခၚေသာ
Aပင္ကို ေတာင္
တာင္ပိုင္း၊ Aေ႐ွ႕ေတာင္ႏွင့္ Aေ႐ွ႕Aာ႐ွတခြင္တြင္စိ
စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။ ေကာက္ပဲသီးႏွံကို စားသံုး
သီးႏွံAျဖစ္ လူမ်ားစားသံုးရန္ႏင္
ွင့္ တိရိ စၧာန္မ်ားကိုေကၽြးရန္(Aေစ့ႏွင့္ေကာက္႐ိုး ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး) ဆက္လက္
စိုက္ပ်ိဳးသည္။
႐ုကၡေဗဒသေဘာAရ က်ိတ္ကတစ္
တ
ို စ္ႏွစ္ခံပင္၊ ေထာင္မတ္ေသာျမက္၊ ၁-၂ မီတာ႐ွည္ေသာ၊၊ ေျပာင္း-ကဲ့သို႔
A႐ြက္ဆစ္မ်ားတြင္ ခိုင္ခန္႔ေသာAျမစ္မ်ားေပါက္သည္A
့ ပင္ဟု ဖြင့္ဆိုၾကသည္။ ျမက္
က္သည္ ဖိုမAပြင့္
ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး႐ွိသည္(monoecious)။ Aပင္၏Aစိတ္Aပိုင္းAသီးသီးတြင္ ဖိုမAပြင့္မ်ား သီးျခားစီ႐ွိသည္။
Aမပြင့္မ်ားသည္ A၀ါေရာင္
ါေရာင္၊ ခရမ္းႏုေရာင္ သို႔မဟုတ္ Aညိဳေရာင္Aေစ့မ်ားထုတ္၍ မ်ားေသာAားျဖင့္
မ်က္ရည္-ပံုသ႑ာန္(ယခုAခ်ိန္မွစ၍ Aမည္)႐ွိသည္။ Aခြံ-ေပ်ာ့ မ်ိဳးကြဲမ်ားကိုစားသံုး(Coix
Coix lacryma
lacryma-

jobi var. ma-yuen) ၍ Aခြ-ံ မာမ်ိဳးကြဲ (Coix lacryma-jobi var. stenocarpaႏွင့္ var. monilifer
monilifer)ကို
Aမ်ားAားျဖင့္ Aဆင္တန္ဆာဆင္
ဆင္ေသာပုတီးေစ့မ်ားAျဖစ္ Aသံုးျပဳသည္(FAO)။
က်ိတ္ကိုAဓိကက်ေသာ သီးႏွံေစ့ဟုမယူဆဘဲ မၾကာခဏ လူး၊ ဆပ္၊ ႏွံစားေျပာင္းAဆင့္သို႔ႏွိမ့္ခ်ခံရသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ လူမ်ားစားသံုးရန္ႏွင့္ တိရ စၦာန္မ်ားကိုေကၽြးရန္စိုက္ေသာ ေသးငယ္ေသာAေစ့
သာAေစ့႐ွိသည့္
စားသံုးသီးႏွံ Aထဲမွတစ္ခုသာျဖစ္
ဖစ္သည္။ လူး၊ ဆပ္၊ ႏွံစားေျပာင္းမ်ားAတြင္းပင္လွ်င္ Aဆင့္ေလွ်ာ့ခံ

ရသည္။ FAO မွထုတ္ေ၀ေသာ Sorghum and millets in human nutrition တြင္သာလွ်င္ ေဖၚျပျခင္း
ခံရေသာAေစ့မွာ က်ိတ္ျဖစ္၍ “Aနည္းငယ္သာ Aေရးႀကီးသည္”ဟုေဖၚျပထားသည္။
က်ိတ္ကိုယခုထက္Aနည္းငယ္ပို၍ သတိမူရန္ ထိုက္တန္ေကာင္းထိုက္တန္မည္။
က်ိတ္ကုိ AစU္AလာAရ Aသံုးျပဳျခင္
ျပဳျခင္းမ်ား
က်ိတ၏
္ Aေစ့ကို လူမ်ားႏွင့္ တိရ စၧာန္မ်ားက စားၾကသည္။ PROSEA ၏ Coix lacryma-jobi
၀က္ဘဆိုဒ္Aရ၊ ၁၀၀ ဂရမ္႐ွိေသာ စားသံုးႏိုင္သည့္ Aခြံပါေသာက်ိတ္ေစ့တစ္ေစ့တြင္-ေရ ၁၀.၁-၁၅.၀
ဂရမ္၊ ပ႐ိုတင္း ၉.၁-၂၃.၀ဂရမ္၊ Aဆီ ၀.၅-၆.၁ဂရမ္၊ ကာဘို ဟိုက္
ဒရိတ္ ၅၈.၃-၇၇.၂ဂရမ္၊ ဖိုင္ဘာ ၀.၃-၈.၄ ဂရမ္ႏွင့္ ျပာ ၀.၇-၂.၆
ဂရမ္ပါ၀င္သည္။ စြမ္းAင္တန္ဖိုးမွာ ၁၅၀၀ေကေဂ်/၁၀၀ ဂရမ္ျဖစ္
သည္။Aဆင့္နိမ့္ေသာသီးႏွံAဆင့္ျဖစ္ေစကာမူ က်ိတ္သည္ Aဟာရ
ျဖစ္ေစေသာAေစ့ျဖစ္၍ ဆန္ႏွင့္ဂ်ံဳထက္ Aဆီႏွင့္ပ႐ိုတင္း ပါ၀င္မႈ
ပိုမ်ားသည္။
၁ ေပါင္းထားေသာက်ိတ္

ေစးကပ္ေသာမ်ိဳးကြႏ
ဲ ွင့္ မေစးကပ္ေသာမ်ိဳးကြႏ
ဲ ွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ေတာင္ပိုင္း
ႏွင့္ Aေ႐ွ႕ေတာင္Aာ႐ွတစ္ခြင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ Aစိတ္Aပုိင္းမ်ား တြင္

လည္း မ်ားစြာစိုက္ပ်ိဳးသည္။ က်ိတ္ကိုနည္းAမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္စားသံုးၾကသည္။UပမာAားျဖင့္ ယင္းကိုထမင္း
ကဲသ
့ ို႕ေပါင္းၿပီး စြပ္ျပဳတ္မ်ား၊ Aေဖ်ာ္ယမကာမ်ားႏွင့္ Aခ်ိဳပြဲမ်ားတြင္ထည့္သည္။ က်ိတ္မႈန္႔ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ
မုန္႔ညက္သည္ ေစးကပ္မႈမ႐ွိေသာေၾကာင့္ ထူးျခားစြာေဖါင္းၾကြ မလာပါ။ မုန္႔ဖုတ္ရန္Aတြက္ရည္႐ယ
ြ ္လွ်င္
ဂ်ံဳမႈန္႔ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ က်ိတ္မႈန္႔ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းေရာရန္ေထာက္ခံAႀကံျပဳပါသည္(PROSEA)။
က်ိတ္ကို ဘီယာAျဖစ္သို႔လည္းကေစာ္ေဖါက္သည္။ မႏုႆေဗဒပညာ႐ွင္ ေဒါက္တာ မယ္လကြန္း(မ)
ခရAင္း (Dr. Malcolm Cairns)မွ Aေ႐ွ႕ေျမာက္Aိႏၵိယ႐ွိ Aင္ဂါမိ နာဂမ်ား(Angami Nagas)၏ ကုန္း
ျမင့္ပိုင္းလယ္ယာမ်ားမွ သီးႏွံသည္လွ်င္ျမန္စာြ ေပ်ာက္ကြယ္သာြ းေသာ္လည္း နာဂလယ္သမားမ်ားက က်ိတ္
ကို AစU္AလာAရ ကေစာ္ေဖါက္ရန္၊သြားရည္စာမ်ားႏွင့္လဘက္ရည္မ်ားတြင္ Aသံုးျပဳရန္ Aတြက္ စိုက္
ပ်ိဳးၾကသည္ဟုတင္ျပသည္။
နာဂလယ္သမားမ်ားသည္ က်ိတ္ကို ၀က္ႏွင့္ၾကက္စာေကြ်းရန္လည္းAသံုးျပဳသည္။ က်ိတ္ကို ေဒသရင္းျမစ္
AစာAျဖစ္ တိရိစၧာန္မ်ားကို ေကြ်းရာတြင္ ႀကိတ္၍၊ က်ိဳးေနေသာ သို႕မဟုတ္ Aေစ့တစ္ေစ့လံုးကို ေကၽြး
ႏိုငသ
္ ည္။ ၾကက္မ်ားကိုေကြ်းရန္Aတြက္ ေျပာင္းမႈန္႔မ်ားAစား က်ိတ္မႈန္႔မ်ားကို Aစားထိုးႏိုင္သည္ဟု

PROTEA မွတင္ျပသည္။
FAO ၏ Coix lacryma-jobi L. Grassland Species Profiles ၀က္ဘစာမ်က္ႏွာတြင္ ႏြား/ ျမင္းစာ
Aတြက္ရည္႐ယ
ြ ္ပါက က်ိတ္ပစၥည္းAစိမ္းမ်ားသည္ Aလြန္Aရသာ႐ွိသည္ဟုဆိုပါသည္။ ထိ၀
ု က္ဘဆိုဒ္မွ
Aိႏၵိယတြင္ လတ္ဆတ္၍ Aဦးပိုင္းဟင္းသီဟင္း႐ြက္ျဖစ္ေသာ က်ိတ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ႏြား/ ျမင္းစာAတြက္
Aဟာရျဖစ္ေစေသာ Aခ်က္Aလက္ကိုလည္းရယူနိုင္ပါသည္။ ပစၥည္းေျခာက္၂၉.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သဘာ၀
(ကုန္ၾကမ္း) ပ႐ိုတင္း ၈.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သဘာ၀ (ကုန္ၾကမ္း) ဖိုင္ဘာ ၂၇.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျပာ ၈.၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊
AီသာAဆီAႏွစ္ ၂.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ကင္းေသာAဆီAႏွစ္ ၅၁.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း။

Aိႏၵိယတြင္ က်ိတ္တစ္ဟက္တာ (၆.၁မက္ထရစ္တန္မဟုတ္ေသာ/Eက)လွ်င္ ပစၥည္းစိမ္း ၁၃.၉တန္
ထြက္သည္ဟု FAOမွ တင္ျပသည္။ Aိႏၵိယျမက္ခင္းျပင္ႏွင့္ တိရိ စၧာန္Aစာ သုေတသနAဖြ႕ဲ (Indian

Grassland and Fodder Research Institute)မွ Bidhan Coix 1AပါA၀င္ တိရိ စၧာန္Aစာ Aျဖစ္ ေကၽြး
ေသာ က်ိတ္မ်ိဳးကြဲ Aနည္းငယ္ကို ကမ္းလွမ္းပါသည္။ ဤမ်ိဳးကြက
ဲ ို Aေနာက္ဘင္ဂါလီ (West Bengal)၊
A္ိုရစ္စာ (Orissa)၊ Aာစမ္ႏွင့္ေျမာက္ပိုင္းဘီဟာ(Assam and north Bihar) ေဒသမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္
Aတြက္သင့္ေတာ္၍ ပ်မ္းမွ်Aားျဖင့္ တိရ စၧာန္Aစာစိမ္း ၃၄.၆ တြိဳင္/ဟက္တာ(၁၅.၂၂ မက္ထရစ္
တန္မဟုတ္ေသာ/Eက)ထြက္၍ ပစၥည္းAေျခာက္ ၆.၉ တြိဳင္/ဟက္တာ(၁၅.၂၂ မက္ထရစ္ တန္မဟုတ္
ေသာ/Eက) ထြက္သည္ဟု ေဖၚျပထားပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တိရ စၧာန္Aစာျပဳလုပ္ေသာ က်ိတ္မ်ားစြာကို
ခုတ္ႏိုင္ေျခရွသ
ိ ည္။
က်ိတ္ကို စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ AဟာရAတြက္ Aသံုးျပဳသည့္Aျပင္ တ႐ုတ္ႏွင့္Aိႏၵိယတိုင္းရင္းေဆး၀ါးမ်ားတြင္
လည္းAသံုးျပဳခဲ့သည္။ Aေစ့တြင္ ကန္လိုက္ (kanglaite)၊Aပင္ႀကီးထြားရန္ Aစာသိုေလွာင္သည့္Aလုပ္
ကိုလုပ္ေသာ Aေစ့တြင္း႐ွိေသာAပိုင္း(endosperm)မွ နယူထရယ္လ္ လစ္ပစ္ Aက္စ္ထရက္(neutral

lipid extract)ပါ၀င္၍ တ႐ုတ္Aစိုးရမွ ယင္းကို Aဆုတ္၊ Aသဲ၊ AစာAိမ္ႏွင့္ ရင္သားကင္ဆာေရာဂါမ်ား
ကို ကုသရန္Aတြက္ေထာက္ခံခ့သ
ဲ ည္။ က်ိတ္ေစ့မ်ားတြင္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာAက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကြန္ေပါင္း
သည္Aက်ိတ္Aဖုမ်ားကို တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားပါ၀င္၍ ယင္းတို႔မွာ ကိုစီႏိုလိုက(္ coixenolide)၊
ပါလ္မစ္တစ္Aက္စစ္(palmitic acid)၊ စတီယာရစ္Aက္စစ္(stearic acid)၊ AိုလA
ဲ စ္Aက္စစ္(oleic
ဲ စ္Aက္စစ္(linoleicacid) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ (Waraluck, et al.)
acid)ႏွင့္ လီႏိုလA
ေနာက္ဆံုးတြင္၊ Aေစ့မဟုတ္ေသာမ်ိဳးကြမ
ဲ ်ား(Coix lacryma-jobi var. stenocarpaႏွင့္ var. monilifer)
၏ မာ၍ မစားသံုးႏိုင္ေသာAေစ့မ်ားကို A၀တ္Aစားမ်ားႏွင့္တရား႐ြတ္ဆိုရာတြင္Aသံုးျပဳေသာ
စိပ္ပုတီးမ်ားAျဖစ္ မၾကာခဏAသံုးျပဳသည္။
ဂ်မ္ေလာင္ ေဖါခမ္း (Jamlong Pawkham)ႏွင့္ ခ်င္းမိုင္တြင္႐ွိေသာ
ကုန္ျမင့္ေဒသ Uႆုံဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရးပေရာဂ်က္ (Upland Holistic

Development Project)မွ မာ၍ Aဆင္တန္ဆာျပဳလုပ္ေသာ က်ိတ္
ေစ့ကို ႐ွည္ေသာAေစ့ႏွင့္ Uပံု႐ွိေသာAေစ့ဟူ၍ေဖၚျပသည္။ Aေစ့
မ်ားသည္ သဘာ၀Aေလွ်ာက္ Aေခါင္းေပါက္ျဖစ္၍ ပုတီး Aျဖစ္
သီႏိုင္သည္။ ေဖါခမ္းမွ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္ေပၚ လူမ်ိဳး
စုမ်ား၏ လက္မႈလုပ္ငန္းျဖင္ ့ စီးပြားျပဳလုပ္သူမ်ား ၾကားတြင္ Aဆင္

၂ Aဆင္တန္ဆာျပဳလုပ္ေသာက်ိတ္ေစ့

တန္ဆာျပဳလုပ္ေသာAေစ့မ်ားAတြက္ သမရိုးက် မဟုတ္ ေသာ
ေစ်းကြက္႐ွိ၍/သို႔မဟုတ္ Aေစ့မ်ားကို Aျခားေသာ လက္မႈပစၥည္းျပဳလုပ္သူမ်ားထံေရာင္းရန္ Aတြက္
၀ယ္ေသာသူမ်ား႐ွိသည္ဟု မွ်ေ၀ေျပာဆိုပါသည္။၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ က်ိတ္ေစ့ ၂၀လီတာတန္ဖိုးမွာ ထိုင္း
ဘတ္ေငြ ၄၀၀(ယူAက္စ္ေဒၚလာ ၁၃.၀၀)႐ွိသည္ဟုေဖၚျပသည္။

က်ိတ္Aတြက္ ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားမႈ Aခြင့္Aလမ္းမ်ား - ယံုၾကည္Aားထားရေသာ ေစ်းကြက္မ်ား
က်ိတ္Aတြက္ ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားေသာ ေစ်းကြက္မ်ား႐ွိပါသည္၊ Aထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္တိုင္၀မ္
ျဖစ္သည္။ဤေစ်းကြက္မ်ားAတြက္ သီးႏွံမ်ားကို AစားAစာAမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ Aေဖ်ာ္ယမကာထုတ္ကုန္မ်ား
Aျဖစ္ ျပဳျပင္စီရင္ထုတ္လုပ္၍ ယင္းသီးႏွံမွာ ဘာလီAမွန္တကယ္(Hordeum vulgare)မဟုတ္ေသာ္
လည္း “တ႐ုတ္ ပလဲဘာလီ“Chinese Pearl Barley” ဟူေသာAမည္ေAာက္တြင္ မၾကာခဏေရာင္း၀ယ္
ေဖါက္ကားသည္။ ေျပာင္းႏွင့္ Aျခားေသာလယ္ယာထြက္သီးႏွံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွU္ပါက ေဒသဆိုင္ရာ က်ိတ္
ေစ်းကြက္သည္ တိုးတက္မႈမ်ားစြာနည္းသည္။
၁၉၉၀ႏွစ္မ်ားမွစ၍ လာAိုတြင္ ေက်းလက္ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ရန္Aတြက္ က်ိတ္ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ရန္
တစ္ခါတစ္ရံျပဳလုပ္သည္။ သို႕ေသာ္ ၂၀၀၆ UNESCAP-CAPSA စာတမ္းတစ္ေစာင္တြင္ ျပင္ပပြဲစားမ်ား
သည္ ေစ်းႏႈန္းညွိႏႈိင္းမႈAာဏာကိုဆုပ္ကိုင္ထားေသာေၾကာင့္ က်ိတ္ႏွင့္Aျခားေသာသီးႏွံမ်ား AပါA၀င္
လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၏ ေပါက္ေစ်းမွာAလြန္က်ခဲသ
့ ည္ဟုေဖၚျပထားပါသည္။ လယ္ယာမွ ျပည္တြင္း
က်ိတ္မ်ားကို ျပဳျပင္စီရင္ထုတ္လုပ္ရန္ ကုန္ၾကမ္းAျဖစ္ ႏိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔၍ ေနာက္ဆံုးတြင္ လာAိုႏိုင္ငံသို႔
စားရန္Aသင့္ျဖစ္ေနေသာကုန္-သို႔ေသာ္ပို၍ေစ်းႀကီးေသာကုန္- Aျဖစ္ျပန္လည္တင္သြင္းသည္။ စာေရးသူ
မ်ားမွ လာAိုလယ္သမားမ်ား ၀င္ေငြပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္ကူညီရန္Aတြက္ က်ိတ္ထုတ္ကုန္မ်ား တန္ဖိုးျမင့္
မားလာေစရန္ျပဳျပင္စီရင္ထုတ္လုပ္သည့္ ရင္းႏွီျမႈပ္ႏွံမႈကိုျပည္တြင္းတြင္ျပဳလုပ္႐န္ Aႀကံျပဳပါသည္။
(ဒိုAန္စာဗား ႏွင့္ ဘိုAာဟြန္မ(္ Douangsavanh and Bouahom)။
ကံေကာင္းစြာျဖင့္ လာAိုႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္း က်ိတ္ျပဳျပင္စီရင္ထုတ္လုပ္မႈသည္ Aမွန္တကယ္ျဖစ္လာ
သည္။ ကြန္ယက္Aဖြ႔ဲ၀င္ျဖစ္ေသာ ကာဘီ ေရာ္ဂ်ာ (Kirby Rogers)မွ ဗီယင္ထီယန္ (Vientiane) တြင္
႐ွိေသာ ကုန္သယ
ြ ္ေရးကုမၸဏ(ီ http://xptradingcompany.com/)သည္ ယခုAခါတြင္ က်ိတ္ဘယ္ရီ
(ဆိုလိုသည္မွာ Aေစ့)ကုိ ဘယ္ရီတစ္ခုလံုးAျဖစ္Aခြံခၽြတ္ျခင္း၊က်ိုဳးပဲA
့ က္ကဲြေသာ ဘယ္ရီ သို႔မဟုတ္
Aမႈန္႔ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
Aေ႐ွ႕ေတာင္Aာ႐ွ တေနရာရာတြင္ AစားAေသာက္ဆိုင္ရာ သိပၸံပည္႐ွင္မ်ားသည္လည္း Aေစ့ကုိ
ေဒသစားေသာက္ကုနု္Aျဖစ္ျပဳျပင္စီရင္ထုတ္လုပ္ရန္နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို ႐ွာေဖြလ်က္႐ွိသည္။ Uပမာ
မဲေဂ်ာတကၠသိုလ္ (Mae Jo University) မွ AစားAေသာက္ဆိုင္ရာသိပၸံပညာ႐ွင္မ်ားသည္ က်ိတ္မွ
ေရခဲမုန(္႔ ice cream)ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလ့လာလ်က္႐ွိသည္။(Waraluck et al.)
က်ိတ္ေဂဟေဗဒ(
ဂဟေဗဒ(Aီကိုလိုဂ်ီ)

PROSEA မွ က်ိတ္သည္ ေႏြUီးသို႔မဟုတ္ ေဆာင္းUီးရာသီတြင္
ကဲ့သို႔ေသာ ေန႔တာတိုသည့္AေျခAေနတြင္ပြင့္ေသာ
Aပင္ ျဖစ္၍(ဆိုလိုသည္မွာ ေန႔တာတို ေသာAေျခAေနတြင္
ျမန္ျမန္ပြင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ေန႔တာ႐ွည္သည္ျဖစ္ေစ၊ တိုသည္ျဖစ္ေစ
ယင္းAေျခAေနတြင္Aပြင့္ပြင့္လိမ့္မည္။) ျမင့္ေသာAပူခ်ိန္၊
မိုေရခ်ိန္မ်ားစြာႏွင့္ ေျမၾသဇာAသင့္Aတင့္ေကာင္းေသာေျမ
၃ က်ိတ္A႐ိုင္းပင္မ်ား

လိုAပ္သည္။ Aပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္Aထက္
မီတာ၂၀၀၀ (၆၅၆ ေပ)Aျမင့္Aထိေပါက္သည္။

မိုးေခါင္ျခင္းဒဏ္ခံႏိုင္ပါက က်ိတ္သည္ ေရလႊမ္းမိုးေသာAေျခေနမ်ားတြင္ ႐ွင္သန္လိမ့္မည္။ A႐ိုင္းပင္
မ်ားကို ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ေျမာင္းမ်ား၏စိုေသာEရိယာမ်ားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မၾကာခဏေတြ႔ရသည္။
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ က်ိတ္သုေတသနပညာ႐ွင္ ေဒါက္တာ လိုရီ လီရီA(ို Dr. Lory Lirio) မွ ျမင္သာေသာ၊
႐ႊံ႕ဗြက္Eရိယာမ်ားတြင္ A႐ိုင္းပင္မ်ားသည္ လက္တံမ်ားႏွင့္Aေစ့မ်ားမွ ျပန္လည္႐ွင္သန္လာသည္ဟု
ဆိုပါသည္။
က်ိတ္ပင္မ်ားသည္ မိမိႏွစ္သက္ရာေနရာမ်ားတြင္ သဘာ၀Aေလ်ာက္ ပ့်ံႏႏ
ွံ႔ ိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္ ေႏွးေကြးစြာ
ပ့်ံနွံ႔သည္(FAO)။ သို႔ျငားေသာလည္း ေဒါက္တာ လိုရီ လီရီAိုAဆိုAရ ေနရာAေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ယင္း
တိ၏
ု႔ Aေစ့မ်ားကို Aလြန္Aမင္းရိတ္သိမ္းၾကေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ဘာသာျပန္လည္Aေစ့ထုတ္ရန္ တားဆီး
သည့္ေဘးAႏၲရာယ္႐ွိေနသည္။
က်ိတ္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း
က်ိတ္မ်ားကို ကုန္းျမင့္ပိုင္းလယ္ယာမ်ားAထဲႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေထာင္လိုက္ သို႔မဟုတ္ ျပန္႔က်ဲစာြ
ေပါက္သည္ကိုမၾကာခဏေတြ႔ရသည္။PROSEAS ၏ Coix lacryma-jobi ၀က္ဘဆိုဒ္Aရ Aေစ့မ်ားကို
မစိုက္မီ မႈိသတ္ေဆးႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပဳျပင္သင့္္သည္။ သို႔မဟုတ္ သီးႏွံဖ်က္မ(ႈိ Ustilago coicis) ကိုထိမ္းရန္
Aေစ့မ်ားကို ေရပူ(၆၀-၇၀°စင္တ/ီ ၁၄၀-၁၅၈°ဖါရင္)ထဲတြင္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ စိမ္ရမည္။
ထို႔ေနာက္ မိုးရာသီAစတြင္ သီးႏွံကို ျပဳျပင္ထားေသာလယ္ယာမ်ားတြင္ ၅ စင္တီ (၂လကၼ)ခန္႔Aနက္တြင္
Aေစ့မ်ားကို စူးႏွင့္စိုက္ပါ။ ေတာင္မ်ားတြင္ ေယဘုယ်Aားျဖင့္ ၃၀ စင္တီ (၁၂လကၼ) Aတန္းမ်ားတြင္ ၄၀၈၀ စင္တ(ီ ၁၆-၃၂ လကၼ) ျခားၿပီး Aေစ့ ၇-၁၅ ေကဂ်ီ/ဟက္တာ (၆.၂-၁၃.၄ ေပါင္/Eက)ႏႈန္းထား ျဖင့္
စုိက္ပါ။ ကိုင္းျဖတ္၍ Aပင္သစ္မ်ား၊ Aထူးသျဖင့္ တိရိ စၧာန္AစာAျဖစ္ထုတ္လုပ္သည့A
္ ခါ ပြားႏိုင္ေျခ
႐ွိသည္ဟု ေဖၚျပသည္။ သို႔ေသာ္Aေသးစိပ္ေဖၚျပျခင္းမ႐ွိပါ။
Aေစ့မ်ားသည္ တစ္ပတ္မွႏွစ္ပါတ္Aတြင္းAေညွာက္ေပါက္သည္။ Aပင္မ်ားသည္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ပင္
Aျဖစ္ Aပြင့္ပြင့္၍ ၀တ္မႈံကူးေသာAခ်ိန္မတိုင္မီ Aနည္းဆံုးေလးလခန္႔ႀကီးထြားသည္။ Aေစ့မ်ားျပည့္ရန္
ေနာက္ထပ္ႏွစ္လၾကာသည္။ ညွာတံမ်ားသည္ Aေစ့Aမ်ားစုရင့္ေသာAခါ စတင္ေျခာက္ေသြ႔လာသည္။
Aေစ့ကိုေခၽြ၍ Aခြံခၽြတ္ၿပီးေနာက္ (လက္ျဖင့္သို႔မဟုတ္ ဆန္Aတြက္Aသံုးျပဳေသာကိရိယာမ်ားျဖင့္၎)
သိုေလွာင္ရန္ ေျခာက္ေAာင္ျပဳလုပ္သည္။ စိုစတ
ြ ္ေသာAေျခAေနမ်ိဳးတြင္ Aေစ့မ်ားကိုေကာင္းစြာ
မသိုေလွာင္ႏိုင္ပါ။ (AခြံပါေသာAေစ့တစ္ခုလံုးကို သိုေလွာင္ပါကပိုေကာင္းသည္ဟုAစီရင္ခံေသာ္လည္း

(PROSEA) )
FAO ႏွင့္PROSEA ႏွစ္ခုစလံုးမွ တစ္ဟက္တာ (၀.၉-၁.၈ မက္ထရစ္တန္မဟုတ္ေသာ/Eက)လွ်င္ Aခြံ
မခၽြတ္ရေသးေသာက်ိတ္ေစ့ ၂-၄တန္ျဖင့္ Aခြံခၽြတ္ရာခိုင္ႏႈန္း (Aခြံခၽြတ္ၿပီးေနာက္ က်န္႐ွိေနေသာ Aေစ့
ပမာဏ) ၃၀-၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းထြက္သည္ဟုတင္ျပသည္။

က်ိတကိ
္ကုA
ိ ဘယ္ေၾကာင့္ Aားေပးသနည္း။
နမ္စိုင္းလြန္းေမာင္Aမည္႐ွိ ပေလာင္ေတာင္ေပၚလယ္သမားတစ္Uီးမွ Aဓိကက်ေသာေတာင္ေပၚဆန္စပါး
Aျပင္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္႐ွိေသာလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားသည္ AစU္AလာAရ ေဒသ
မ်ိဳးကြဲမ်ားျဖစ္ေသာ ေျပာင္း၊ လူးဆတ္ႏွံစားေျပာင္း(Sorghum bicolor) ႏွင့္ က်ိတ္မ်ားကို Aစာ ငတ္မြတ္
ေခါင္းပါးစU္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိေသာAစာ(Aဓိကဆန္စပါးသီးႏွံမေAာင္ျမင္ပါက) ႏွင့္ လူႏွင့္တိရိစၧာန္ႏွစ္မ်ိဳး စလုံး
Aတြက္ စားသံုရန္ Aပိုေဆာင္းသီးႏွံAျဖစ္ေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္ဟု႐ွင္းျပသည္။ သီးႏွံေစ့မ်ား Aမ်ိဳး
Aစားကြျဲ ပားမႈ၊ Aထူးသျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈနည္းငယ္ျဖင့္ ႐ွင္သန္ေနေသာ လယ္သမား မ်ားသည္ က်ိတ္ကို
ေရာေႏွာထုတ္လုပ္ရန္ Aလြန္သင့္ေလ်ာ္ေသာAေၾကာင္းAရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။
AျခားေသာAားသာခ်က္မွာ က်ိတ္သည္ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ဖ်က္ပိုးမ်ား၏ Aက်ိဳးသက္ေရာက္မႈAလြန္နည္း၍
Aနည္းငယ္ေသာဂ႐ုစိုက္မႈကိုသာလိုAပ္သျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခံရေသာ္လည္းမူလAတို္င္းျပန္လည္႐ွင္သန္ႏိုင္ေသာ
သတၱိ႐ွိသည့္ သီးႏွံပင္ျဖစ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သီးႏွံသည္ ေရ၀ပ္ေသာေနရာ၊ Aက္စစ္သဘာ၀ႏွင့္ နီေသာ
ေျမမ်ား၊ Aဆင့္နိမ္႔ေသာကုန္းေစာင္းမ်ားတြင္လည္းျဖစ္ထြန္းသည္(Pandey and Roy)။
ဆန္ႏွင့္ဂ်ံဳထက္ Aဟာရပိုမ်ား၍ Aနံ႔Aရသာ႐ွိေသာAေစ့ျဖစ္သျဖင့္ က်ိတ္သည္ တိုးပြားလာေသာ
လူUီးေရ Aတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိသည့္ Aေရးပါေသာစားသံုးသီးႏွံျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ Aေစ့ႏွင့္ ျမက္ေျခာက္
ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသည္ တိရ စၧာန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ၾကက္ေမြးျမဴေရးမ်ားAတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ Aျခားေသာ
Aစာျဖစ္သည္။
ECHO Aာ႐ွမ်ိဳးေစ့ဘဏ္မွေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ “မဲေခါင္AေရာAေႏွာ” “Mekong

Mix” ဟုေခၚသည့္
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